
Stjórnartíðindi

1978 - B-deild
Útgáfa 2.0 af rafræna skjalinu

Þetta PDF skjal er hluti afraksturs skönnunar á prentuðum eintökum af Stjórnartíðindum. Markmið þessarar

útgáfu er að veita almenningi færi á að eignast sitt eigið eintak af prentuðum Stjórnartíðindum án endurgjalds.

Hvorki dómsmálaráðuneytið né önnur stjórnvöld standa að gerð skjals þessa umfram það að hafa útvegað

höfundi skjalsins prenteintök af ritinu.

Skjalið er upprunalega birt á vefnum https://urlausnir.is. Þar má finna rafrænar útgáfur hinna bindanna og verða

nýrri útgáfur af skjölunum í boði þar.

Takmörkun ábyrgðar
Höfundur skjals þessa afsalar sér allri ábyrgð, að því marki sem lög heimila, vegna beinnar og/eða óbeinnar

notkunar skjalsins sjálfs eða afurða sem af því leiðir. Þó stefnt hafi verið að því markmiði að skjalið

endurspegli sem best innihald upprunalegu bindanna er hvorki hægt að tryggja né ábyrgjast að það hafi tekist.

Framangreint á einnig við um efnislegt innihald prentuðu eintakanna sem skönnuð voru.

Höfundaréttur
Samkvæmt 9. gr. núverandi höfundalaga, nr. 73/1972, njóta landslög og önnur áþekk gögn gerð af opinberri

hálfu, ekki verndar höfundalaga.

Hvers kyns höfundarréttur sem höfundur skjalsins gæti hafa skapað sér til handa með skönnuninni sjálfri eða

öðru framlagi sínu til sköpunar þess, skal vera meðhöndlaður í samræmi við Creative Commons Zero

höfundaleyfið (CC0 1.0 Universal eða síðari útgáfa þess).

Ábendingar
Séu ábendingar um mögulegar úrbætur á skjalinu er hægt að koma þeim á framfæri við höfund þess.

Athugasemdir um þessa útgáfu
Gallar á bls. IX, XI, XXVI, LXVIII, 13, 20, 33, 40, 54, 85, 95, 120, 142, 153, 173, 182, 192, 195, 198,

209-211, 224, 226, 230, 264, 272, 300, 319, 349, 363, 367, 373, 379, 382, 413, 423, 428-429, 432, 444, 449,

457, 461, 471, 495, 507-508, 514, 522, 534-535, 547, 551-553, 561, 571, 578, 582-583, 587, 590, 598-599,

603, 606-607, 615, 619, 622-623, 625-627, 638, 662, 671, 673, 681-682, 687, 695, 697, 708-710, 721-722, 731,

736, 738, 747, 752, 764, 797, 801, 831, 839, 846, 848, 892-893, 898, 905, 909, 920, 924, 930-931, 946, 1003,

1027, 1030, 1039, 1042, 1052, 1060, 1087, 1093, 1097, 1104, 1108, 1126-1127, 1134-1135, 1138, 1151, 1156,

1161, 1165, og 1175.

Höfundur skjalsins: Svavar Kjarrval (svavar@kjarrval.is)



STJÓRNAR TÍÐINDI 

1978 

B-DEILD 

  REYKJAVÍK — 1979 

RÍKISPRENTSMIÐJAN GUTENBERG



Útgefandi: Dómsmálaráðuneytið.



Efnisyfirlit 

í tímaröð. 

Kaflar í efnisyfirlitinu. 

Stjórnarráðsbréf, auglýsingar, Heiðursmerki. 
reglugerðir o. fl. Embætti, sýslanir m. m. 
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Vörumerkjaauglýsingar. Skrá um hlutafélög. 

Einkaleyfi. Skrá um firmatilkynningar. 

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

28 2. jan. Auglýsing um umferð í Reykjavík ..........00.0.... 59—60 

5 >. jan. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 4 5. janúar 1977 
um innflutnings- og gjaldeyrisleyfi ............2... 11 

14 5. jan. Auglýsing um umferð í Kópavogi .....000000.0.0.... 37—38 

15 9. jan. Auglýsing um skipulag í Reykholtsdalshreppi í Borgar- 

fjarðarsýslu  ......22200 0000. 38 
2 11. jan. Reglugerð um aukatekjur ríkissjóðs ...........2202.0.. 6—9 

13 11. jan. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Borgarness ......00.0.0000... 94—31 

24 12. jan. Auglýsing um gildandi lyfjastaðla á Íslandi .......... 58 

3 13. jan. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 427 9. desember 
1977, um bann við togveiðum á utanverðu Stranda- 
SPUNNI ........0020000 00 9 

4 15. jan. Gjaldskrá Löggildingarstofnunnar fyrir löggildingu og 
eftirlit með mælitækjum og vogaráhöldum ........ 10--11 

6 13. jan. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 251 31. des. 1965 
um breytingu á reglugerð Vatnsveitu Kópavogskaup- 
staðar nr. 183 12. des. 1958 .....02000000 000... 12 

19 17. jan. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Suður- 
eyrarhrepps nr. 266 26. maí 1977 .....20000000..0.. 52—53 

33 17. jan. Samþykkt um hundahald í Selfosshreppi ............ 68—69 
10 18. jan. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 40 19. febrúar 

1976 um skráningu ökutækja .......00000000.0...0... 32—33 
11 18. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá Rafveitu Reyðar- 

fjarðar, nr. 450 20. desember 1977 ..........20.... 33 

12 18. jan. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 57 12. apríl 1960, 
um ökukennslu, próf ökumanna o.fl. .......00.0002. 38—34 

1 19. jan. Reglugerð um innheimtu Þifreiðagjalda o. fl. ........ 15 

7 19. jan. Gjaldskrá og reglur fyrir símaþjónustu .............. 13—28 

8 19. jan. Gjaldskrá fyrir póstþjónustu  ........00000 000... 29—-30
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

16 20. jan. Reglugerð um skotvopn og skotfæri ................ 39—47 
21 20. jan. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Húsavíkur 

nr. 259 16. júní 1977 ...............000000.. 0... 54 
23 20. jan. Erindisbréf fyrir æfingakennara við Æfinga- og til- 

raunaskóla Kennaraháskóla Íslands .............. 56—57 
120 20. jan. Skipulagsskrá fyrir minningarsjóð hjónanna frú Guð- 

rúnar Guðfinnu Þorláksdóttur Schram og Gísla 
Björnssonar #.............0.0.20000 0000. 169—170 

31 20. jan. Erindisbréf fyrir deildarstjóra Framleiðslueftirlits sjá- 
varafurða ..............0.0..00 0000. 65—-66 

32 20. jan. Erindisbréf fyrir yfirmatsmenn Framleiðslueftirlits sjá- 
varafurða ...........2..2000000.0n eeen 66—68 

17 20. jan. Erindisbréf fyrir matsmenn Framleiðslueftirlits sjávar- 
afurða ..........020.0.0.0000 nn 117—118 

26 21. jan. Auglýsing um hækkun á sorptunnuleigu í Reykjavík .. 59 
27 21. jan. Auglýsing um gjaldskrá fyrir sundstaðina í Reykjavík 59 
34 21. jan. Gjaldskrá fyrir heimilisþjónustu á vegum Félagsmála- 

stofnunar Akureyrar ............000.002. 000 69—-70 
35 21. jan. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 249 22. desember 

1971 um niðurjöfnun og innheimtu vatnsskatts Í 
Reykjavík ....................0 10--71 

18 23. jan. Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Reykjavíkur #.............. 50—52 
37 23. jan. — Auglýsing um staðfestingu á aðalskipulagi Húsavíkur 

1975—1995  .....0..0.....00 00 71 
93 23. jan. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá fyrir Vatnsveitu 

Garðabæjar „...........00..0... 134 
9 24. jan. Reglugerð um dómsmálagjöld o.fl. .................. 31—32 

17 24. jan. Reglugerð um takmörkun leigubifreiða í Hafnarfirði og 
um ráðstöfun atvinnuleyfa ..........00000000000.2.. 41—50 

22 24. jan. Gjaldskrá Hitaveitu Seltjarnarness #................ 5556 
25 24. jan. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Rafveitu Hafnar- 

fjarðar nr. 366 27. október 1977 ...........000.... 58 
100 24. jan. Viðauki við byggingarsamþykkt Ölfushrepps í Árnes- 

sýslu nr. 144/1972 ........0... 142— 143 
20 25. jan. Reglugerð um loðnuveiðar árið 1978 ................ 53—54 
79 25. jan. Reglugerð um hross í Blönduósshreppi skv. 38. gr. bú- 

fjárlaga nr. 31/1973 ..............000 0000 120— 121 
92 25. jan. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá fyrir Vatnsveitu 

Ísafjarðar nr. 29 23. janúar 1975 ........00.0...... 133 
95 25. jan. Reglugerð um holræsi og holræsagjöld í Borgarfjarðar- 

hreppi .............22.000000. rr 136— 137 
96 25. jan. Reglugerð um breytingu á reglugerð fyrir Vatnsveitu 

Egilsstaðahrepps, Suður-Múlasýslu nr. 402 14. desem- 
ber 1973 ..............0 22 137—138 

119 26. jan. Skipulagsskrá fyrir Nórusjóð  .........0000000.. 168—169 
36 27. jan. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 371 25. október 

1976 um happdrætti dvalarheimilis aldraðra sjó- 
MANNA  ........00000n0 71
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

121 27. jan. Skipulagsskrá fyrir samtökin „Ungt fólk með hlutverk“ 170— 171 

122 27. jan. Skipulagsskrá fyrir Margrétarsjóð  ........000000.... 172—173 

29 30. jan. Gjaldskrá fyrir eftirlit með öryggisráðstöfunum á vinnu- 

stöðum ........2000. 0. 61—64 

30 81. jan. Auglýsing um hækkun smásðluverðs raforku í gjaldskrá 

Rafmagnsveitna ríkisins ........020000. 00.00.0000... 64 

81 31. jan, Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 

verðgrundvelli loðnuafurða fyrir tímabilið 1. janúar 

til loka loðnuvertíðar 1978 ..........0020000 000... 122 

99 381. jan. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Rafmagnsveitna 

ríkisins nr. 377 28. október 1977 ....c.0000000 00... 139—141 

38 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Reykjavíkur, nr. 108 4. mars 1975, sbr. 5. gr. reglu- 

gerðar nr. 61 25. janúar 1977, um breytingu á þeirri 

reglugerð ............00.0200 00. 72—13 

39 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Borgarness, nr. 147 4. mars 1975 ......0000.00000. 20. 73—14 

40 1. febr. Reglugerð um Þreytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Ólafsvíkurhrepps, nr. 112 4. mars 1975 ............ 74—'5 

41 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Grundarfjarðar, nr. 136 4. mars 1975 .............. 75—76 

49 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Stykkishólms, nr. 118 4. mars 1975 ........00000000.. 76—77 

43 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Patrekshafnar, nr. 407 29. ágúst 1975 .............. 78—79 

44 (1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Tálknafjarðarhrepps, nr. 124 7. mars 1975 ........ 79-—-80 

45 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Þingeyrarkauptúns, nr. 179 7. maí 1976 ............ 8081 

46 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Flateyrarkauptúns, nr. 134 4. mars 1975 ............ 8S1-—-82 

47 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Bolungarvíkurkaupstaðar, nr. 138 4. mars 1975 ...... 82—83 

48 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Ísafjarðarkaupstaðar, nr. 151 4. mars 1975 .......... 83—84 

49 „1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Hvammstanga í Vestur-Húnavatnssýslu, nr. 261 30. maí 
1975 ........0.0 0 85 

50 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Skagastrandar, nr. 269 11. júní 1975 .............. 86—87 

51 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Sauðárkrókskaupstaðar, nr. 265 4. mars 1975 ...... 87—-88 

59 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Hofsósskauptúns, nr. 194 25. apríl 1975 ............ 88—89 

53 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Siglufjarðarkaupstaðar, nr. 180 25. apríl 1975 ...... 89—-90 

54 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Ólafsfjarðar, nr. 213 7. maí 1976 ...........000.0... 90—-91



VI 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

óð 1. febr Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Hríseyjar, nr. 178 25. apríl 1975 ..........0........ 91—92 

ó6 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Grímseyjarhafnar, nr. 190 7. mars 1975 ............ 92—93 

57 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Húsavíkur, nr. 184 20. mars 1975 .................. 93—94 

58 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Kópaskerskauptúns, nr. 166 23. mars 1977 .......... 95 

59 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Raufarhafnar, nr. 23 22. janúar 1976 ................ 96—97 

60 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Þórshafnar, nr. 489 21. október 1975 .............. 97—98 

61 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Vopnafjarðarhrepps, nr. 110 20. mars 1975 .......... 98—99 

62 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Borgarfjarðarhrepps nr. 126 20. mars 1975 .......... 99—100 

63 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Seyðisfjarðar, nr. 122 4. mars 1975 ................ 100—101 

64 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Neskaupstaðar, nr. 21 13. janúar 1976 „............. 101—-102 

65 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Eskifjarðarkaupstaðar, nr. 149 20. mars 1975 ........ 103 

66 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Reyðarfjarðarkauptúns, nr. 197 25. apríl 1975 ........ 104. 

67 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Stöðvarfjarðarkauptúns, nr. 209 7. maí 1976 ........ 105 

68 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Breiðdalsvíkur, nr. 140 90. mars 1975 .............. 106—-107 

69 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Hafnarkauptúns, nr. 114 4. mars 1975 .............. 107—108 

70 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Vestmannaeyja, nr. 120 4. mars 1975 og 4. gr. reglu- 
gerðar nr. 89 3. febrúar 1977 um breytingu á þeirri 
reglugerð ................0.0.00.0000 000 108—-109 

71 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Grindavíkur, nr. 182 25. apríl 1975 ................ 109—110 

72 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Miðneshrepps, nr. 186 20. mars 1975 ................ 111— 112 

13 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir Vogahöfn í 
Gullbringusýslu, nr. 499 21. október 1975 .......... 112—113 

74 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Hafnarfjarðar, nr. 116 4. mars 1975 ......00........ 113—114 

75 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Landshafnarinnar í Keflavík og Njarðvíkum, nr. 128 
20. mars 1975 ................000000000 00. 114—115 

76 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Landshafnarinnar í Þorlákshöfn, nr. 130 20. mars 1975 115 116 

94 1. febr. Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Vestmannaeyja ............ 134— 136



VII 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

111 1. febr. Reglugerð um akstur almenningsvagna frá biðstöð .... 160 

82 9. febr. Reglugerð um löndun á loðnu til bræðslu, frystingar 

og hrognatöku .........20000000.0 even. 122—124 

101 29. febr. Auglýsing um friðlýsingu Dyrhólaeyjar, Dyrhólahreppi, 

Vestur-Skaftafellssýslu .......02000000 00... en... 143—145 

78 6. febr. Reglugerð um skelfiskveiðar .........000000000000 0... 118—119 

80 6. febr. Reglugerð um takmörkun á þorskveiðum í mars 1978 .. 121—122 

103 "7. febr. Auglýsing um forkaupsrétt Ísafjarðarkaupstaðar að lóð- 

um og öðrum fasteignum innan kaupstaðarins ...... 146 

83 7. febr. Reglugerð um bann við línuveiðum við Snæfellsnes .. 124 

90 8. febr. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 

verðgrundvelli á frystum hörpudiski fyrir framleiðslu- 

tímabilið 1. janúar til 31. maí 1978 .........002.... 132 

91 8. febr. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 

verðgrundvelli á frystri rækju fyrir framleiðslutíma- ' 

bilið 1. janúar til 31. maí 1978 .......00.0.0.00.00... 132—133 

144 8. febr. Arðskrá fyrir veiðifélag Fnjóskár ...........0...... 227—228 

145 8. febr. Arðskrá fyrir veiðifélag Litlárvatna ................ 228—229 

146 8. febr. Arðskrá fyrir Víkurá í Strandasýslu ............2... 229 

147 8. febr. Arðskrá fyrir Laxá í Hrútafirði ............00.00... 229 

148 8. febr. Samþykkt fyrir Veiðifélag Blöndu og Svartár ...... 230— 232 

97 9. febr. Auglýsing um veitingu sérleyfis til áætlunarflugs .... 138 

102 9. febr. Reglugerð um breytingu á reglugerð um gerð skipulags- 

áætlana nr. 217 25. október 1966 .......00.0000000.0.. 145 

89 18. febr. Reglugerð um bann við þorskveiðum með flotvörpu fyrir 

Suður- og Vesturlandi .........2.0200000 00... 0... 131— 132 

112 14. febr. Reglugerð um ríkisfangelsisdeild í lögreglustöðinni á 

Akureyri ........0000000 nn 161 

84 15. febr. Reglugerð um breytingu á reglugerð fyrir póstþjónustu 

nr. 337 6. ágúst 1976 ........0..0000 000. snar 125 

85 15. febr. Gjaldskrá fyrir póstþjónustu ......0.0000.00 00.00.0000. 126— 127 

88 15. febr. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins 

á grundvallarverði á óverkuðum saltfiski og á söltuð- 

um ufsaflökum fyrir framleiðslutímabilið 1. janúar 

til 81. maí 1978 ........20000 0000 131 

117 15. febr. Reglur fyrir samvinnunefnd um skipulagsmál Eyrar- 

bakkahrepps, Sandvíkurhrepps, Selfosshrepps, Hraun- 

gerðishrepps, Gaulverjabæjarhrepps, Villingaholts- 

hrepps og Stokkseyrarhrepps  .....0..0000000 00... 164—166 

87 16. febr. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 

verðgrundvelli á freðfiski fyrir framleiðslutímabilið 

1. janúar til 81. maí 1978 ......00.0200 0000... 129—-130 

118 16. febr. Reglugerð um Unglingaheimi!i ríkisins .............. 166— 168 

86 20. febr. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 238 31. maí 1977, 

um sérstakt tímabundið vörugjald, sbr. reglugerð nr. 

465 31. desember 1977 um breyting á þeirri reglugerð 128 

110 91. febr. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 81 8. mars 1973 

um Vatnsveitu Raufarhafnar ..............0..0..... 159—-160



VIII 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

109 22. febr. Reglur fyrir samvinnunefnd um skipulagsmál Kefla- 
víkur, Njarðvíkur og Keflavíkurflugvallar ........ 158— 159 

196 22. febr. Skipulagsskrá fyrir verðlaunasjóð hjónanna Lárusar 
Björnssonar bónda og Péturínu Jóhannsdóttur, hús- 
freyju í Grímstungu, Áshreppi, A.-Húnavatnssýslu ..  325—326 

108 23. febr. Reglugerð um grásleppuveiðar ........0...0.0.... 156— 157 
105 24. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Dalvíkur, nr. 132 7. mars 1975 ............00...... 153—154 
106 24. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Djúpavogs, nr. 215 11. maí 1976 .........00000. 154— 155 
107 24. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Suðureyrarkauptúns, nr. 211 7. maí 1976 .......... 156— 157 
98 28. febr. Auglýsing um hækkun á heildsölugjaldskrá Laxár- 

virkjunar .............0.0.00....0.0 0... 138 
113 28. febr. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 

verðgrundvelli á fiskmjöli fyrir framleiðslutímabilið 
frá 1. janúar til 14. febrúar 1978 „.......000...... 161 

115 28. febr. Auglýsing um skipulag í Sandvíkurhreppi í Árnessýslu 162 
116 28. febr. Reglur um störf trúnaðarmanna og prófdómara við 

námsmat Í grunnskóla .............0.0.0.000000000.. 163—164 
123 28. febr. Reglugerð um þjóðvegi í kaupstöðum og kauptúnum 173— 179 
208 28. febr.  Skipulagsskrá fyrir Nýlistasafnið .................... 339—343 
135 1. mars Reglugerð um gatnagerðargjöld á Hvammstanga ...... 206—208 
114 3. mars Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins 

á verðgrundvelli á fiskmjöli fyrir framleiðslutíma- 
bilið frá 15. febrúar til 31. maí 1978 ............ 162 

149 3. mars Auglýsing um umferð í Hafnarfirði ................ 232 
104 7. mars Reglugerð um verðbótaviðauka „........00.00...... 147— 152 
124 7. mars Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Búðakauptúns í Suður-Múlasýslu, nr. 240 25. maí 1977 179 180 
125 7. mars Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Akureyrar, nr. 198 4. mars 1975 „0000... 180— 181 
126 7. mars Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Blönduóshrepps, nr. 263 30. maí 1975 ............ 181—182 
131 7. mars Hafnarreglugerð fyrir Grenivík í Suður-Þinseyjarsýslu  187— 191 
132 7. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Grenivíkur í Suður-Þing- 

eyjarsýslu ...........00.0.0.0.00.... 00. 191—-195 
138 7. mars Reglugerð um almenningsbókasöfn .................. 215—222 
127 9. mars Samþykkt um breytingu á lögreglusamþykkt fyrir Akur- 

eyrarkaupstað. nr. 44 28. apríl 1954 .............. 182— 183 
133 9. mars Samþykkt um sýsluvegasjóð í Mýrasýslu .............. 195—200 
134 9. mars Samþvkkt um sýsluvegasjóð í Borgarfjarðarsýslu ....  200—-206 
136 9. mars Reglugerð um framkvæmd laga nr. 36/1974 um verndun 

Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu ......... 208—212 
129 13. mars Reglugerð um þorskfisknet .........0.0. 184—186 
137 14. mars Reglugerð fyrir Vatnsveitu Vopnafjarðarhrepps ...... 212—215 
141 15. mars Samþvkkt um forkaupsrétt Kópavogskaupstaðar að fast- 

eignum innan sveitarfélagsins ...................... 225 
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

139 16. mars Reglugerð um jarðvara ..........00.0000 000... 222— 223 

130 17. mars Auglýsing um gildistöku laga nr. 44 20. maí 1976 um 

breyting á lögum um framsal sakamanna til Dan- 

merkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar, nr. 7 14. mars 

1982 0... 186 

143 90. mars Auglýsing um staðfestingu á gjaldskrá fyrir Sundlaug 

Akureyrar ........2.00000 00 ene 226 

945 20. mars Skipulagsskrá fyrir Minninsarsjóð Aðalsteins Kristjáns- 

sonar til eflingar náttúruvísindum og efnafræði við 

Háskóla Íslands .........0..00..00 0000 nn 418—419 

140 91. mars Reglugerð um kaup lífeyrissjóða á verðtryggðum skulda- 

bréfum ríkissjóðs. Framkvæmdasjóðs Íslands, Byss- 

ingasjóðs ríkisins og annarra fjárfestingalánasjóða .. 223—224 

142 29. mars Reglugerð um gatnagerðargjöld við byggðar götur á 

Stöðvarfirði ............00000 0000 225—-226 

165 28. mars Reglugerð um breytingu á reglugerð um greiðslur al- 

mannatrygginga á lyfjakostnaði nr. 107 30. maí 1974 269 

167 28. mars Beglugerð um breyting á reglugerð um afgreiðslutíma 

lyfjabúða í Reykjavík nr. 166/1972 .............. 270 

150 29. mars Reslugerð um breytingu á sjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

landshafnarinnar í Rifi á Snæfellsnesi, nr. 195 25. apríl 

1975  ........2 000 233— 234 

171 30. mars Auslýsing um staðfestingu á skipulagi Innri-Njarðvíkur 273 

172 30. mars Auglýsing um breytingu á auglýsingu nr. 224 23. des- 

ember 1971 um endurgreiðslu gjalda vegna skipasmíða 

og skipavíiðgerða ..........020000 00. nr nn nr. 274 

199 30. mars Auglýsing um staðfestingu á aðalskipulagi Seyðisfjarðar 329 

215 80. mars Auglýsing um staðfestingu á aðalskipulagi Borgarness 349 

166 3. apríl Reglugerð um lásmarksmöskvastærð loðnunóta ...... 269—270 

194 3. apríl Auglýsing um friðlýsingu Öskju í Ódáðahrauni ...... 321—322 

160 4. apríl Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Akraness nr. 267 11. þúní 1975 .......0000 0000... 265—266 

1738 5. apríl Auglýsing um umferð í Reykjavík .................. 274 

151 192. apríl Reglugerð um tollfrjálsan farangur ferðamanna og far- 

manna við komu frá útlöndum ........000.00. 0000. 235—238 

152 12. apríl Gjaldskrá yfir gjald af einkasöluvörum  ............ 238 

154 192. apríl Gialdskrá og reglur fyrir símaþjónustu #............ 245-——260 

155 19. apríl Gjaldskrá fyrir póstþjónustn ........00.0.0 0000... 261—-262 

188 19. apríl Auglýsing um friðland í Esjufjöllum ................ 207—-298 

189 192. apríl Auglýsing um friðlýsinsu Ástjarnar við Hafnarfjörð .. 299—-300 

164 18. apríl Reglugerð um ráðstöfun 15.05% fjár gengismunarsjóðs 

1978 (áætlað 850 millj. kr.). til að sreiða fyrir hag- 

ræðinsu í fiskiðnaði, sbr. b-lið 3. gr. laga nr. 2/1978  268—-269 

187 18. apríl Sambvkkt um stjórn Sauðárkróks ..............00...... 238—-297 

169 14. apríl Reglugerð um breyting á reglngerð nr. 100/1973, sbr. 

reglugerð nr. 73/1974, um eyðingu svartbaks og hrafns 
með tríbrómetanóli og reglugerð um breytingu á þeim 

reglugerðum nr. 199/1976 .........00..00 0000... 272



  

  

  

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

170 14. apríl Gjaldskrá fyrir heimilishjálp á Húsavík .............. 212—213 
153 18. apríl Reglugerð fyrir Fiskveiðasjóð Íslands um lánaflokka  239—244 
163 18. apríl Reglugerð um innflutningsgjald af bifreiðum og Þif- 

hjólum ............00000 0 267—268 
186 18. apríl Auglýsing um reglugerð sem numin er úr gildi ...... 288 
243 19. apríl  Skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Hermanns Haralds- 

sonar frá Heiðarseli, S.-Þingevjarsýslu ............ 415—417 
156 22. apríl Auglýsing um almennar reglulegar kosningar til Alþingis 

25. ÞÚ 1978 .........00..0...0. 263 
176 24. apríl Auglýsing um samning milli fjármálaráðuneytisins f. h. 

ríkissjóðs og Seðlabanka Íslands um lánafyrirgreiðslu 
og vaxtakjör .............0.0.0.000.00 000. 278—-280 

177 24. apríl Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 264 31. desember 
1971 um raforkuvirki ...........0... 280—-281 

178 24. apríl Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 264 31. desember 
1971 um raforkuvirki .........0.0000.00.. 282—283 

157 25. apríl Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Reykja- 
hlíðar nr. 231 26. maí 1977 .......0..0..00.. 263—264 

161 25. apríl Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Ólafs- 
fjarðar, nr. 368 5. ásúst 1975. með síðari breytingum 266 

184 25. apríl Auglýsing um friðlýsingu nokkurra plöntutegunda ..  9286—287 
158 26. apríl Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Siglu- 

fjarðar nr. 245 8. júní 1977 með síðari breytingum .. 264 
159 26. apríl Auglýsing um breyting á sjaldskrá Hitaveitu Mosfells- 

hrepps nr. 108 10. febrúar 1977 með síðari breytingum  264—265 
162 (26. apríl Auslýsins um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Suður- 

nesja nr. 390 6. nóvember 1976 .................... 267 
183 26. apríl Erindisbréf fyrir dýralækni án fastrar búsetu (sbr. 

lög um dýralækna nr. 31/1970) ......... 0000 285—286 
168 27. apríl Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Rafmagnsveitna 

ríkisins nr. 377 28. október 1977 með síðari breytingum 9270—972 
179 27. apríl Auglýsing um skipulag í Nauteyrarhreppi, Norður-Ísa- 

fjarðarsýslu  .......0..0... 283 
404 27. april Auglýsing um skiptingu kennslustunda milli námsgreina 

í 1—9. bekk grunnskóla skólaárið 1978-—1979 ...... 822—825 
182 30. apríl Auglýsing um breytingu á auglýsingu nr. 79/1971, um 

menntamálaráðuneytið, verkefni, skipulag og starfs- 

TEgIUr  .............. 0. 285 
222. 2. maí Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 171/1968 fyrir 

Félagsstofnun stúdenta við Háskóla Íslands ........ 362 
174 9. maí Reglugerð um niðurfellingu banns við togveiðum á 

utanverðu Strandagrunni .......................... 275 
180 9. maí Reglnserð um greiðslur sjúkratryggðra til samlagslækna  283—9284 
181 10. maí Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðunewtisins á 

verðgrundvelli á skreið fyrir framleiðslutímabilið frá 
1. janúar til 31. maí 1978 .......00000.0 0. 284 

192 10. maí Reglugerð fyrir Orkubú Vestfjarða .................. 306—-316 
193 10. maí Gialdskrá Orkubús Vestfjarða ...................... 316—320
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

191 16. maí Húsagerðarsamþykkt fyrir þriðja samþykktarsvæði Bún- 

aðarsambands Vestfjarða .......20.00000 00... 304—306 

203 16. maí Samþykkt um hundahald í Búðahreppi ..........2...... 331—332 

445 18. maí Reglugerð um flokkun eiturefna og hættulegra efna .... 919—-930 

202 17. maí Peslugerð um breytingu á reglugerð nr. 402/1976 um 

námslán og námsstyrki ..........20200. 0000... 330— 331 

913 17. maí Reglugerð um breytingu á reglugerð um holræsi og hol- 

ræsagjöld í Hvammstangahreppi nr. 414 31. desember 

1978 00... 348 

216 17. maí Sarsþykkt um hundahald í Skútustaðahreppi .......... 349—350 

198 17. maí Reglugerð um breytingu á reglugerð um niðurjöfnun og 

innheimtu vafnsskatts á Hvammstanga nr. 416 31. 

desember 1973 ........202002 000. 328—329 

190 18. maí Reglugerð um Leiklistarskóla Íslands 20.00.0000... 300—304 

197 18. maí Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Akraness .........00000... 321—328 

205 19. maí Regluserð um breyting á reglugerð um holræsi og hol- 

ræsagjöld í Höfðahreppi, Skagaströnd, nr. 12 11. janúar 

1974 .........0 333 

209 19. maí Reglnserð um holræsasjöld í Fellahreppi, Norður-Múla- 

sýslu .........200000 00 nn 343— 344 

185 22. maí Anslýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins 

á verðsrundvelli á spærlinss- og kolmunnamijöli fyrir 

tímabilið frá 1. apríl til 15. júlí 1978 ................ 287—-288 

200 22. maí Reglugerð um breyting á reglugerð um heilbrigðiseftirlit 

með klakstöðvum og eldisstöðvum. nr. 70/1979 ...... 329—330 

201 22. maí Auslýsing um skilyrði fyrir ótakmörkuðu lækningaleyfi 330 

206 23. maí Reglur um Íslensku UNESCO-nefndina ................ 333—-335 

175 24. maí Regluserð um verðbótaviðanka ........00.000.0000.0.. 276—277 

195 24. maí Regsluserð um tollfrjálsan farangur ferðamanna og far- 

manna við komu frá útlöndum .......0.00000. 0000. 323—325 

210 25. maí Arðskrá fyrir Veiðifélag Mývatns ......0.00. 000. 344—345 

211 25. maí Gialdskrá yfir efnarannsóknir og aðra þjónustu, sem 

Rannsóknastofnun landbúnaðarins annast .......... 345—-347 

232 26. maí Beglnserð um satnaserðargjöld í Húsavíkurkaupstað ..  398-401 

204 29. maí Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðunewtisins á 

verðgrundvelli fyrir framleiðslan frysts humars á 

humarvertíðinni 1978 ..........00000 000 333—333 

214 29. maí Auglýsing um hreytingu á upphæð bóta samkvæmt 

bráðabirsðaákvæði laga nr. 25 10. maí 1977 um brevt- 

ing á siglingalögum nr. 66/1963 ......000000000 348 

244 99, maí Skinnlagsskrá fyrir Námssjóð Lis og Ingvard Thorsen 417—-418 

207 30. maí Roslyserð um takmörkun leignbifreiða á Sauðárkróki og 

ráðstöfun atvinnnlewfa ..........00000 0000... 336—339 

226 30. maí Reslnserð um breytingu á reglugerð nr. 50 19. febrúar 

1976 fyrir Vatnsveitu Sanðárkrókskaupstaðar ...... 369—371 

212 31. maí Skinnlagsekrá fyrir Minningarsjóð bræðranna frá 

Sveinagörðum ..........00020. 00. 347 

230 31. maí Beglngerð um stiðrn bæjarmálefna Akraneskaupstaðar  375—386
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231 31. maí Samþykkt um stjórn bæjarmálefna Húsavíkurkaupstaðar  386—398 
249 31. maí Samþykkt um stjórn bæjarmála Vestmannaeyjabæjar .. 494—434 
217 1. júní Reglugerð um sérstakt tímabundið vörugjald .......... 350—357 
234 1. júní Reglugerð um breytingu á reglugerð um námslán og 

námsstyrki nr. 409/1976 ..........0.0..000.. 0... 406 
221 5. júní Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins 

á verðgrundvelli á frystri rækju fyrir framleiðslu- 
tímabilið 1. júní til 30. september 1978 ............ 362 

218 8. júní Reglugerð um ráðstöfun á eftirstöðvum gengismunar 
samkvæmt lögum nr. 97/1972, nr. 106/1974 og nr. 
27 1975, til stofnunar nýs lánaflokks við Fiskveiðasjóð 
Íslands til hagræðingar í fiskiðnaði .............. 357—358 

223 8. júní Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 164 13. apríl 1978, 
um ráðstöfun 15.05% fjár gengismunarsjóðs 1978 (á- 
ætlaðar 350 millj. kr.), til að greiða fyrir hagræðingu 
í fiskiðnaði sbr. 3. gr. laga nr. 2/1978 ................ 363 

224 8. júní Gjaldskrá fyrir efna- og gerlarannsóknir, er Rannsókna- 
stofnun fiskiðnaðarins annast. .................... 363—366 

225 8. júní Reglugerð um heilbrigðismálaráð .................... 366—369 
269 8. júní Reglugerð um brunavarnir og brunamál ........... 455—486 
220 (12. júní Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 9 24. janúar 1978 

um dómsmálagjöld 0. fl. .......0....0.000. 0. 361 
227 12. júní Samþykkt um sorplosun á Akureyri ................ 371—373 
228 12. júní Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins 

á verðgrundvelli á frystum hörpudiski fyrir fram- 
leiðslutímabilið 1. júní til 30. september 1978 ...... 373 

229 12. júní Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins 
á verðgrundvelli á freðfiski fyrir framleiðslutímabilið 
1. júní til 30. september 1978 ...........00...... 373—375 

295 12. júní —Anuglýsingum umferð í Vestmannaeyjum .............. 557 
240 13. júní Samþykkt um forkaupsrétt Hveragerðishrepps að fast- 

eignum innan sveitarfélagsins ............,......... 412 
219 14. júní Reglugerð um stimpilgjald af vátrvggingarskjölum .... 359—361 
237 15. júní Reglugerð um hámarksfjölda leigubifreiða til vöruflutn- 

inga á félagssvæði Vörubílstjórafélags Ísfirðinga ....  409—410 
236 16. júní Reglur um grandaraspil, öryggisbúnað við línu- og neta- 

. spil og radarspegla á opnum bátum .............. 408—409 
238 (16. júní Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 

verðgrundvelli á fiskmjöli fyrir framleiðslutímabilið 
frá 1. júní til 30. september 1978 .................. 410 

239 16. júní Reglur um skráningu og öryggisbúnað opinna skemmti- 
báta 6 m og lengri o. fl. ..........0.0.000.00 410—-412 

241 19. júní Skipulagsskrá fyrir minningarsjóð hjónanna Lárusar 
Björnssonar og Péturínu Bjargar Jóhannsdóttur, 
Grímstungu í Vatnsdal ............0.00000. 0. 413—414 

242 19. júní —Skipulagsskrá fyrir námssjóð Blindrafélagsins sem 
stofnað er til vegna dánargjafar Guðmundar Guðjóns- 

sonar, Ljósafossi, Árnessýslu. Guðmundur arfleiddi
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Blindrafélagið að 3/30 hluta eigna sinna með ósk um 

að þessum fjármunum yrði varið til eflingar náms 

og menntunar félagsmanna .......0000000 00.00.0000. 414—-A17 

233 21. júní Reglugerð um jöfnunargjald .............0..0.0.00.. 402—406 

235 22. júní Reglugerð um ráðstöfun á 19.95% fjár gengismunarsjóðs 

1978 (áætlað 467 millj. kr.) til þess að létta stofn- 

fjárkostnaðarbyrði eigenda fiskiskipa, sem orðið hafa 

fyrir gengistapi vegna erlendra og gengistryggðra 

skulda sbr. b-lið 3. gr. laga nr. 2/1978 ............ 407—408 

285 23. júní Reglugerð fyrir Vatnsveitu Höfðahrepps, Höfðakaupstað 532—533 

296 26. júní Auglýsing um umferð á Akureyri ........0.0000..0.... 557—5ö8 

302 26. júní Reglugerð um vatnshitunarkerfi, önnur en jarðvarma- 

VEItUr ........0.0ss err 636—652 

262 27. júní Auglýsing um endurnýjun skotvopnaleyfa og leyfa til 

þess að mega versla með skotvopn og skotfæri ...... 449 

247 4. júlí Reglugerð um friðunarsvæði við Ísland .............. 491—422 

286 4. júlí Samþykkt um stjórn bæjarmálefna Selfoss ........0... 584—544 

287 4. júlí Samþykkt um sveitarstjóra í Suðurfjarðahreppi í Barða- 

strandarsýslu ......0.00000000n rn enn. 545 

255 6. júlí Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 

grundvallarverði á óverkuðum saltfiski og á söltuðum 

ufsaflökum fyrir framleiðslutímabilið 1. júní til 

30. september 1978 ......0..00000. 00 een. 440—-441 

256 6. júlí Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 

grundvallarverði á óverkuðum saltfiski fyrir fram- 

leiðslutímabilið 1. janúar til 31. maí 1978 ........ 441 

288 7. júlí Reglugerð um holræsi í Varmahlíð í Seyluhreppi í Skaga- 

fjarðarsýslu .........000000 000. nn 546—547 

257 11. júlí Reglugerð um takmarkanir á þorskveiðum í íslenskri 

fiskveiðilandhelgi ............000000 000... 00... 442—A43 

289 11. júlí Reglugerð um greiðslur almannatrygginga á lyfjakostn- 

aði 2.....0000e ess 547—549 

258 17. júlí Reglugerð um tollfrjálsar verslanir á Keflavíkurflugvelli 

á vegum ríkisins .......0...000000 0... nn 443—445 

248 18. júlí Reglugerð um bensíngjald ...........00000000....000.. 423 

259 18. júlí Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 

verðgrundvelli á kolmunna- og spærlingsafurðum fyrir 

tímabilið frá 16. júlí til 31. desember 1978 .......... 445 

261 18. júlí Reglugerð um eftirlitsgjald vegna lyfjaeftirlits fyrir 

árið 1978 .........0000 nn 448—A449 

263 18. júlí Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 169/1970 um 

söluskatt með síðari breytingum ............0...... 450 

264 18. júlí Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
verðgrundvelli á loðnuafurðum fyrir tímabilið 15. júlí 

til 31. desember 1978 .......2000000000 0... 451 

260 20. júlí Reglur um hreindýraveiðar árið 1978 ............2... 446—447 

265 24. júlí Reglugerð um Ferðamálasjóð .......0.0200.000000000.. 451—452 

266 24. júlí Reglugerð um almennar ferðaskrifstofur .............. 452--453
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267 27. júlí Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Dalvíkur, 
nr. 284 11. desember 1970, með síðari breytingum .. 454. 

268 27. júlí Auglýsing um gjaldskrá fyrir sundstaðina í Reykjavík .. 454 
301 27. júlí Reglugerð um skírteini gefin út af flugmálastjórn ...... 567—636 
290 31. júlí Reglugerð um sauðfjárbaðanir ...................... 549—553 
298 31. júlí Reglugerð um hundahald í Reyðarfjarðarhreppi ...... ö6l 
293 1. ágúst Auglýsing um takmarkanir á ávísun lækna á amfetamín 

og nokkur fleiri lyf ...............000000000 00... 505—556 
291 8. ágúst Auglýsing um söluskatt af innfluttum, prentuðum bók- 

um, bæklingum og öðrum þess konar ritum á erlendu 
máli í tollskrárnúmeri 49.01.09. .........000.0..00.. 503—554 

292 8. ágúst Reglugerð um síldveiðar ..............0.00.00000... 554—555 
272 9. ágúst Gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykjavíkur „............... 490—-493 
273 9. ágúst Gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar .................... 493—-496 
297 9. ágúst Skipulagsskrá fyrir Þjónustumiðstöð bókasafna ...... öð6—560 
210 10. ágúst Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Reykjavíkur ................ 487—489 
211 10. ágúst Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Akureyrar 

nr. 393 3. nóvember 1977 .........0.00 0. 489 
214 10. ágúst Gjaldskrá Rafveitu Miðneshrepps .........0.....0.... 497—-499 
215 10. ágúst Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Suður- 

eyrarhrepps nr. 226 26. maí 1977 „00.00.0000 500 
276 10. ágúst Gjaldskrá fyrir Rafveitu Grindavíkur .............. 500—503 
271 10. ágúst Gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins „................. 504—509 
278 10. ágúst Gjaldskrá fyrir Rafveitu Keflavíkur og Rafveitu Gerða- 

hrepps  ..............0 200 509—512 
279 10. ágúst Gjaldskrá fyrir Rafveitu Njarðvíkur .................. 512—515 
280 10. ágúst Gjaldskrá fyrir Rafveitu Voga- og Vatnsleysustrandar- 

hrepps ...............00 515—518 
283 10. ágúst Gjaldskrá Rafveitu Eyrarbakka, Stokkseyrar, Hvera- 

gerðis og Selfoss ..................0 0. 523—526 
281 11. ágúst Gjaldskrá Rafveitu Sauðárkróks .........00000 518—520 
282 11. ágúst Gjaldskrá fyrir Rafveitu Akureyrar .................. 520—523 
284 11. ágúst Auglýsing um niðurfellingu eða endurgreiðslu tolls og/ 

eða sölugjalds af ýmsum aðföngum til samkeppnis- 
iðnaðar ................020 0000. 527—531 

294 14. ágúst Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 320 16. ágúst 1976 
um laun innheimtumanna ríkissjóðs fyririnnheimtu ..  556—557 

303 15. ágúst Samþykkt um sveitarstjóra í Gerðahreppi, Gullbringu- 
SÝSÍIU ......0.000000000 00 653—654 

330 18. ágúst Auglýsing um staðfestingu á breytingu á áður staðfestu 
skipulagi í Súðavíkurhreppi, Norður-Ísafjarðarsýslu 692 

328 21. ágúst Alþingismenn kosnir í júní 1978 ........0.0..000.0.... 689—691 
346 21. ágúst Auglýsing um staðfestingu á gjaldskrá fyrir Sundlaug 

Akureyrar ................ 0 133 
304 23. ágúst Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Laugaráss 

nr. 277 1. júlí 1976 ............0...... 655—-656 
305 23. ágúst Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Sauðár- 

króks nr. 113 3. apríl 1973 með síðari breytingum .. 656
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306 23. ágúst Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Húsa- 

víkur nr. 259 16. júní 1977 .....c000000ne0c0 00. ..00.. 656—657 

308 23. ágúst Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Blönduóss 

nr. 391 26. október 1977 .......0000000..0.0.0.0.0.000.. 659 

310 23. ágúst Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Hvamms- 

tanga, nr. 387 27. desember 1973 með síðari breyt- 

ÍNÐUM .....0000nn nennt 661 

307 94. ágúst Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Rafveitu Borgar- 

ness nr, 13 11. janúar 1978 ......0200000. 00.00.0000. 657—658 

311 24. ágúst Gjaldskrá Hitaveitu Selfoss 200. 661—662 

312 24. ágúst Gjaldskrá Rafveitu Reyðarfjarðar ...........0000.0... 662—664 

313 94. ágúst Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Siglu- 

fjarðar nr. 245 8. júní 1977 með síðari breytingum .... 664 

309 28. ágúst Gjaldskrá fyrir Rafveitu Siglufjarðar ................ 659—-660 

323 28. ágúst Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Vestmannaeyja ............ 681—683 

314 99. ágúst Auglýsing um gjald fyrir tilkynningar o. fl., sem birtast 

í Lögbirtingablaðinu ..........00.0000 0... 0... 0000. 665 

329 99. ágúst Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 348 8. október 

1976 um happdrætti Háskóla Íslands .............. 692 

333 29. ágúst Reglugerð um framhaldsdeild Heyrnleysingjaskólans ..  701—702 

347 29. ágúst Erindisbréf hjúkrunarforstjóra við heilsugæslustöð ..  738—734 

315 30. ágúst Gjaldskrá fyrir eftirlitsstörf Öryvsgiseftirlits ríkisins .. O666—669 

394 30. ágúst Reglugerð um Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi .... —683—686 

345 30. ágúst Reglugerð um stofnkostnað skólamannvirkja .......... 721— 138 

349 30. ágúst Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 455/ 1975 um eftir- 

lit með framkvæmd ákvæða laga um eiturefni og 

hættuleg efni nr. 85/1968 .......00000000. 0000... 135 

351 30. ágúst Reglur um íþróttarými o. fl. í grunnskóla ............ 136— 731 

338 81. sept. Reglugerð um Samábyrgð Íslands á fiskiskipum ....  709—712 

327 4. sept. Reglugerð um möskvastærðir botnvörpu og flotvörpu ..  687—688 

363 5. sept. Auglýsing um umferð Í Borgarnesi .......0.0000 0000... 751 

320 6. sept. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Rafveitu Akraness 

nr. 160 29. mars 1977 .......020000 0000. nn... 678—679 

316 8. sept. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 169/1970 um 

söluskatt með áorðnum breytingum ..........000... 670—674 

332 8. sept. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 217 1. júní 1978 

um sérstakt tímabundið vörugjald ................ 695— 701 

317 11. sept. Auglýsing um gildistöku söluskattsundanþága ........ 675 

352 11. sept. Samþykkt um lokun sölubúða í Ólafsfjarðarkaupstað  738—739 

318 12. sept. Gjaldskrá yfir gjald af einkasöluvörum .............. 676 

325 18. sept. Reglugerð um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 

verðgrundvelli á kolmunna- og spærlingsafurðum fyrir 

tímabilið frá 1. september til 31. desember 1978 .... 686 

396 (13. sept. Reglugerð um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 

verðgrundvelli á loðnuafurðum fyrir framleiðslu- 

tímabilið frá 1. september til 31. desember 1978 .... 686—687 

376 14. sept. Auglýsing um umferð Í Ólafsfirði .................... 113—T14A 

329 15. sept. Reglugerð um innheimtu gjalds á ferðalög til útlanda 680—681
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ðöl lð. sept. Reglur um merkingu skipa ..........000000000.000... 692—694 
341 15. sept. Samþykkt sýsluvegasjóðs í Gullbringusýslu .......... 119—1721 
344 15. sept. Auglýsing um staðfestingu á gjaldskrá fyrir Sundhöll 

Selfoss ......0000000 rr 726 
348 15. sept. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 10 frá 19. janúar 

1967 fyrir Vatnsveitu Þórshafnar .................. 134—135 
350 15. sept. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 9 frá 19. janúar 

1967 um holræsi á Þórshöfn .............00..000.... 135—736 
ðöð 18. sept. Samþykkt um stjórn hreppsmálefna Borgarneshrepps ..  739—748 
321 19. sept. Reglur um kjör á lánum úr Byggingarsjóði aldraðs 

fólks ......0...0000000 er 680 
ð43 19. sept. Reglugerð um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins ...... 723—126 
319 20. sept. Reglugerð um bann við togveiðum í Djúpál .......... 677 
934 20. sept. Reglugerð um framkvæmd álagningar skatta skv. IV. 

kafla bráðabirgðalaga nr. 96 8. september 1978 ...... 103 
381 20. sept. Skipulagsskrá Minningarsjóðs Vestri-Garðsaukahjóna, 

Jóns Árnasonar og Sigríðar Skúladóttur .......... TI1—778 
ððð 22. sept. Reglugerð um ráðstöfun fjár gengismunarsjóðs 1978 til 

þess að létta stofnfjárkostnaðarbyrði eigenda fiski- 
skipa, sem orðið hafa fyrir gengistapi, svo og til þess 
að auðvelda útvegsmönnum að hætta rekstri úreltra 
fiskiskipa sbr. b-lið b-liðar 3. greinar laga nr. 95/1978  704—706 

336 22. sept. Reglugerð um ráðstöfun gengismunar til að greiða fyrir 
hagræðingu í fiskiðnaði samkvæmt b-lið 3. gr. bráða- 
birgðalaga nr. 95 5. september 1978, o. fl. ........ 106— 707 

337 22. sept. Gjaldskrá Iðntæknistofnunar Íslands yfir rannsóknir og 
tækniþjónustu .............000.0000 0000 107—709 

839 22. sept. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Húsavíkur ................ 712—714 
340 22. sept. Gjaldskrá Orkubús Vestfjarða ..........00008...... 114—719 
342 Z5. sept. Auglýsing um breytingu á flugreglum, sbr. auglýsingu 

nr. 415 11. september 1975 .........0000000000 121— 723 
362 28. sepi. Reglugerð um niðurfellingu reglugerðar um bann við 

togveiðum í Djúpál ...............000000 0 757 
366 29. sept. Auglýsing um að jarðirnar Auðsholt 1, HI og IV í 

Biskupstungnahreppi skuli framvegis tilheyra Hruna- 
mannahreppi ...........0.000000 0... 763 

371 2. okt. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins 
á verðgrundvelli á frystri rækju fyrir framleiðslu- 
tímabilið 1. október til 31. desember 1978 ........ 710—771 

312 2. okt. Auglýsing um tryggingarfé ferðaskrifstofa .......... 711 
373 2. okt. Auglýsing um siaðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 

verðgrundvelli á frystum hörpudiski fyrir framleiðslu- 
tímabilið 1. október til 31. desember 1978 .......... 111--772 

364 3. okt. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 79 27. maí 1960 
um skipan gjaldeyris- og innflutningsmála o. fl. ....  757—758 

388 38. okt. Auglýsing um friðland á Ingólfshöfða .............. 188—789 
392 3. okt. Skipulagsskrá fyrir styrktarsjóð hjónanna Ingibjargar 

Sumarliðadóttur og Karls Guðmundssonar frá Vals- 
hamri ..............000 0000 808—809
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369 4. okt. — Gjaldskrá fyrir Rafveitu Vestmannaeyja ............ 766— 770 
368 9. okt. Reglugerð um gatnagerðargjöld í Þórshafnarkauptúni #764—766 
314 9. okt. — Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 89 27. júní 

1962 um takmörkun leigubifreiða á Akranesi og um 
ráðstöfun atvinnuleyfa ............00000.. 0... 0... 712 

393 10. okt. — Skipulagsskrá fyrir minningarsjóð um Erlu skáldkonu 809 
382 11. okt. — Auglýsing um umferð í Njarðvík .........00.000.0.0. 178 
383 11. okt. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins 

á verðgrundvelli á skreið fyrir framleiðslutímabilið 
frá 1. janúar til 30. júní 1978 ........02000.0000.... 719 

387 11. okt. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
verðgrundvelli á fiskimjöli fyrir framleiðslutímabilið 
frá í. október til 31. desember 1978 .........0.0... 181 

365 13. okt. — Reglugerð um jöfnunargjald ........................ 159— 763 
367 13. okt. — Samþykkt um sveitarstjóra í Nesjahreppi í Austur- 

Skaftafellssýslu „...........0.200.000 000... 763— 764 
370 13. okt. — Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 320/1972 

um fasteignaskatt .............0.0000 000. 770 
384 17. okt. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins 

á verðgrundvelli á freðfiski fyrir framleiðslutímabilið 
frá 1. október til 31. desember 1978 .............. 780— 781 

403 20. okt. Auglýsing um umferð í Reykjavík .................. 821—822 
410 23. okt. Bréf dómsmálaráðuneytisins til sýslumannsins í Stranda- 

sýslu um flutning þingstaðar í Fellshreppi í Stranda- 
SÝýSlU ......0.002000000 000. 837 

411 23. okt. Bréf dómsmálaráðuneytisins til sýslumannsins í Mýra- 

og Borgarfjarðarsýslu um flutning þingstaðar í Hvítár- 
síðuhreppi ..........20.2..00.00.e 837 

394 26. okt. Skipulagsskrá fyrir Styrktarfélag og Styrktarsjóð Söng- 
skólans í Reykjavík ............000000 0000... 810—811 

395 26. okt. Skipulagsskrá fyrir Söngskólann í Reykjavík ........ 811—812 
371 27. okt. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Blönduóss 

nr. 391 26. október 1977, með síðari breytingum .... 715 
378 27. okt. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Suður- 

eyrarhrepps nr. 226 26. maí 1977, með síðari breyt- 
ÍNGUM ......0.2002200.0 00 715—116 

379 27. okt. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Mosfells- 
hrepps nr. 108 10. febrúar 1977, með síðari breytingum 716 

380 27. okt. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Akur- 
eyrar nr. 393 3. nóvember 1977, með síðari breytingum 171 

412 27. okt. Bréf dómsmálaráðuneytisins til biskups Íslands um að 
Knappsstaðasókn sameinist Barðssókn í Skagafjarðar- 
prófastsdæmi ...............0000. 0... 838 

415 30. okt. Auglýsing um umferð og bifreiðastöður í Hafnarfirði 869 
416 31. okt. Auglýsing um umferð á Akureyri .............0.2... 869 
396 2. nóv. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 372 25. október 

1976 um vöruhappdrætti Sambands íslenskra berkla- 
sjúklinga ...........22000000..essse ss 813
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398 8. nóv. Samþykkt um hundahald á Eskifirði ................ 814—815 
406  3.nóv. Reglugerð um fasteignaskráningu og fasteignamat ....  826—832 
450 3. nóv. Reglur um smíði og búnað íslenskra skipa .........- 935—-999 

401 6. nóv. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
grundvallarverði á óverkuðum saltfiski og á söltuðum 
ufsaflökum fyrir framleiðslutímabilið 1. september til 
31. desember 1978 ......0020000 000. 819—820 

399 7. nóv. Reglur um búnað íslenskra skipa vegna varna gegn olíu- 
mengun Sjávar ........2000000 0. ne 815—818 

389 8. nóv. Gjaldskrá og reglur fyrir símaþjónustu ............. 789—-804 
390 8. nóv. Gjaldskrá fyrir póstþjónusta ......000.0.00000...0..... 805—806 

400 9. nóv. Erindisbréf fyrir nefnd skv. lögum nr. 61/1978 um 
embættisgengi kennara og skólastjóra .............- 818—819 

397 10. nóv. Reglugerð um takmarkanir á þorskveiðum í nóvember 
og desember 1978 .......2.0200000 00 n 0 813—814 

402 10. nóv. Reglugerð fyrir Vinnuheimili SÍBS. að Reykjalundi ..  820—821 
407 10. nóv.  Hafnarregluserð fyrir Dyrhólahöfn í Vestur-Skaftafells- 

SÝSIU .........0000 000 832—834 

405 14. nóv. Auglýsing um nýtt fasteignamat .........0000000.00.0. 825—826 
391 16. nóv. Reglugerð um sérstakt línu- og netasvæði út af Faxaflóa 807 
409 23. nóv. Reglugerð um bann við loðnuveiðum í desember 1978 og 

janúar 1979 ..........020222000 ve nn 837 
425 23. nóv. Auglýsing um breytingu á upphæð bóta samkvæmt 

bráðabirgðaákvæði laga nr. 25 10. maí 1977 um breyt- 
ing á siglingalögum nr. 66/1963 ......000000..0...... 886 

421 24. nóv. Reglugerð um mörk og markaskrár og takmörkun á 
sammerkingum búfjár vegna sauðfjárveikivarna ....  878—883 

413 27. nóv. Reglugerð um hækkun bóta almannatrygginga ........ 838 
418 27. nóv. Reglugerð um hækkun bóta almannatrygginga ........ 871 
494 27. nóv. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 169,/1970 með 

áorðnum breytingum  ........0200000 00... 885—886 
422 30. nóv. Samþykkt um breytingu á samþykkt nr. 154 4. april 

1974, um Verslunarbanka Íslands ............0.... 884—-885 
414 4. des. Reglugerð um umferðarmerki og notkun þeirra 839—868 
423 6. des. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Sauðár- 

króks nr. 113 3. apríl 1973 með síðari breytingum .. 885 
417 7. des. Reglur um greiðslur fyrir gæslustörf í heimavistarskól- 

um á skyldunámsstigi ............0...000000 00... 870 
426 7. des. Reglugerð um eftirgjöf á hinu fasta ársfjórðungsgjaldi 

fyrir venjulegan síma hjá elli- og örorkulífeyris- 
þegum  .......0000 0020 887—888 

428 7. des. Reglugerð um heimavistir grunnskóla ........0.00... 888—890 
497 8. des. Auglýsing um tollafgreiðslugengi ..............0.0..... 888 
429 8. des. Auglýsing um afgreiðslutíma Rangár Apóteks, Hellu .. 890 
447 8. des.  Arðskrá fyrir Veiðifélag Fellsstrandar .............. 932 

458 8. des. Auglýsing um umferð og bifreiðastöður í Garðakaupstað 1009—1010 

451 11. des. Reglugerð um takmörkun leigubifreiða í Keflavík og 
ráðstöfun atvinnuleyfa ........0200000 0000. 1000— 1004
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442 15. des. Auglýsing um flutningsjöfnunargjald á sementi ...... 917 
444 15. des. — Auglýsing um staðfestingu á skiptingu tilgreindra tíðni- 

sviða vegna útvarps ...........2000..0... 0... 918 
449 15. des. — Reglugerð um veitingu sérfræðingsleyfa handa lyfja- 

fræðingum ..............20.00 00 ene. 933—934 
446 18. des. Reglugerð um notkun gjaldmæla í leigubifreiðum ....  930—932 
454 18. des. Samþykkt um forkaupsrétt Neskaupstaðar að fasteign- 

um Í Neskaupstað ........000.0000 0... 1006—1007 
456 20. des. — Auglýsing um umferð í Reyðarfjarðarkauptúni ...... 1008 
459 20. des. Auglýsing um umferð í Kópavogi ..........000..000... 1010 
439 21. des. Reglugerð um breyting á reglugerð um réttindi til vinnu 

og meðferðar á vinnuvélum nr. 121 5. september 1967  911—912 
463 21. des. Reglugerð um Skálholtsskóla ........00.00.00 00. 1154— 1156 
431 27. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 169/1970 um 

söluskatt með áorðnum breytingum .............. 896—897 
432 27. des. — Auglýsing um reglur um fyrirframútborgun væntan- 

legra eftirstöðva barnabóta á árinu 1979 skv. c-lið 25. 
gr. laga nr. 68/1971, sbr. 9. gr. laga nr. 11/1975 og 4. gr. 
laga nr. 3/1978 ........00000000. nn 897—898 

433 27. des. — Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 247 4. júlí 1978, 
um friðunarsvæði við Ísland  .................... 898 

434 27. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 245 31. desember 

1963 um tekjuskatt og eignarskatt með síðari 
breytingum # .........0....000000 0000 899 

430 28. des. Reglugerð um innheimtu bifreiðagjalda o. fl. .......... 891—-895 
436 28. des. — Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 79 frá 27. maí 

1960 um skipan gjaldeyris- og innflutningsmála o. fl. 
með áorðnum breytingum .............000000.. 00. 901 

438 28. des. — Reglugerð um þinglýsingar ............0....0..00.... 909—911 
443 28. des. Auglýsing um endurnýjun skotvopnaleyfa og annarra 

leyfa, skv. lögum nr. 46 frá 13. maí 1977 um skotvopn, 

sprengiefni og skotelda .............0000000000... 918 
435 29. des. — Reglugerð um gjöld fyrir tilkynningar og skráningar 

vörumerkja o.fl. ............00000 000 900 
440 29. des. Gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar #.................. 913—916 
441 29. des. — Reglugerð um skoðunargjald ökutækja ............ 917 
448 29. des. Reglugerð um iðgjöld til slysatrygginga samkvæmt 36. 

gr. laga 67/1971 um almannatryggingar sbr. 5. gr. laga 
59 20. maí 1978. ......20......00 000... 933 

452 29. des. Reglugerð fyrir heilsuhæli N.L.F.Í., Hveragerði .... 1004—1005 
453 29. des. — Bæjanöfn .............0..0.0 00 sn 1005—1006 
455 29. des. Reglugerð um heimilisþjónustu í Bolungarvík ........ 1007— 1008 
460 29. des. Reglugerð um breyting á reglugerð um skráningu sér- 

lyfja á sérlyfjaskrá nr. 451/1978 .......0.......... í011 
437 30. des. Reglugerð um sérstakt tímabundið vörugjald #...... 901—909



XK 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Reikningar. 

128 Reikningur Líknarsjóðs Margrétar Árnadóttur, Alviðru 183 

246 Reikningar Samvinnubanka Íslands h.f. 1977. ........ 419—420 
250 Reikningur Fiskveiðasjóðs Íslands 1977 ......0...0... 435 

251 Reikningur Lífeyrissjóðs bænda ........0.000.0.000... 431—A438 

252 Reikningur sjóðsins Gerðuminning 1977 .............. 438—439 

253 Reikningur Samgöngubótasjóðs Páls Jónssonar árið 1977 439 

254 Reikningur Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns Þor- 

steinssonar og frú Þórunnar Hannesdóttur árið 1977 440 

299 Reikningur Söfnunarsjóðs Íslands ........0.0.000..- 562—563 

300 Reikningur Minningargjafasjóðs ......0.000000.0..0.. 563—566 

354 Reikningur Thorkilliisjóðs. Efnahagsreikningur 31. des- 

ember 1970 .......0000 nan 748— 149 

30ð Reikningur Thorkilliisjóðs. Efnahagsreikningur 31. des- 

ember 1971 .........00000 000 749—750 

356 Reikningur Thorkilliisjóðs. Efnahagsreikningur 31. des- 

ember 1978 .........2000 nes 750— 761 

307 Reikningur Thorkilliisjóðs. Efnahagsreikningur 31. des- 

ember 1973 .......0000000 000 752 

358 Reikningur Thorkilliisjóðs. Efnahagsreikningur 31. des- 

ember 1974 ..........0000 0000 ven 153 

359 Reikningur Thorkilliisjóðs. Efnahagsreikningur 31. des- 

ember 1975 .........000000 000 enn 754 

360 Reikningur Thorkilliisjóðs. Efnahagsreikningur 31. des- 

ember 1976 ........0000200 000 nn 755 

361 Reikningur Thorkilliisjóðs. Efnahagsreikningur 31. des- 

ember 1977 .........002.000.0 nes 756 

375 Reikningur Gjöf Jóns Sigurðssonar ........00000..- 7192—1713 

385 Reikningur Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum fyrir 

árið 1977 .........0000 nr 782—184 

386 Reikningur Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum fyrir 

árið 1977 (Bráðafúadeild) ..........00000000 00... 785— 787 

408 Reikningur Iðnlánasjóðs árið 1977 .........00000..... 834—-836 

419 Reikningur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga .......0.00.2... 872—874 

420 Beikningar Viðlagasjóðs og deilda hans .............- 874—8T/ 

457 Reikningur Líknarsjóðs Margrétar Árnadóttur, Alviðru 1009 

461 Auglýsing frá Vörumerkjaskrárritara, Reykjavík ...... 1012— 1163 

462 Einkaleyfi veitt 1978 ............0200.. 0000... 1153— 1156 

464 Heiðursmerki Fálkaorðunnar ...........0.000..0.00.. 1156— 1159 

465 Embætti, sýslanir m.m. ..........00..000 000... 1159— 1170 

466 Sendiherrar og ræðismenn ..........0.000 0000... 0... 1170— 1171 

467 Skrá um ný hlutafélög samkvæmt Lögbirtingablaði 1978 1171—1175 

468 Skrá um firmatilkynningar sem birtar hafa verið í Lög- 

birtingablaði 1978 ........0000000 00 nn nun. 1176— 1195



Yfirlit 

eftir málaflokkum. 

  

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Akranes. 

160 4. apríl Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Akraness nr. 267 11. júní 1975 ........00..00.0..0.0... 265—-266 

197 18. maí Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Akraness ................ 321—8328 
230 31. maí Reglugerð um stjórn bæjarmálefna Akraneskaupstaðar  375—386 
320 6. sept. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Rafveitu Akraness 

nr. 160 29. mars 1977 ......2.00000 0000 nn 678—679 

374 9. okt. — Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 89 27. júní 
1962 um takmörkun leigubifreiða á Akranesi og um 
ráðstöfun atvinnuleyfa ..........000000 0000 enn 712 

Akureyri. 

34 21. jan. Gjaldskrá fyrir heimilisþjónustu á vegum Félagsmála- 
stofnunar Akureyrar ..........02000000 0000. 69—70 

112 14. febr. Reglugerð um ríkisfangelsisdeild í lögreglustöðinni á 
Akureyri ..........00. 0 161 

125 7. mars Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Akureyrar, nr. 198 4. mars 1975 .....00.0000. 0000... 180— 181 

127 9. mars Samþykkt um breytingu á lögreglusamþykkt fyrir Akur- 
eyrarkaupstað, nr. 44 28. apríl 1954 ................ 182— 183 

143 20. mars Auglýsing um staðfestingu á gjaldskrá fyrir Sundlaug 
Akureyrar ...........2220. 00 226 

227 12. júní Samþykkt um sorplosun á Akureyri .................. 371—373 
271 10. ágúst Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Akureyrar 

nr. 393 3. nóvember 1977 .....0..00000 0000 489 
282 11. ágúst Gjaldskrá fyrir Rafveitu Akureyrar .................. 520—523 
296 26. júní Auglýsing um umferð á Akureyri ..........0.0........ 55/—558 
346 21. ágúst Auglýsing um staðfestingu á gjaldskrá fyrir Sundlaug 

Akureyrar .........0..2.00. 00 733 
380 27. okt. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Akur- 

eyrar nr. 393 3. nóvember 1977, með síðari breytingum 
416 31. okt. — Auglýsing um umferð á Akureyri ...........0........ 869 

Almannatryggingar. 

165 28. mars Reglugerð um breytingu á reglugerð um greiðslur al- 
mannatrygginga á lyfjakostnaði nr. 107 30. maí 1974 269



XKII 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

180 9. maí Reglugerð um greiðslur sjúkratryggðra til samlagslækna 283—284 
289 11. júlí Reglugerð um greiðslur almannatrygginga á lyfjakostn- 

AÐI ......2.00000 enn 547—549 
413 27. nóv Reglugerð um hækkun bóta almannatrygginga ...... 838 
418 27. nóv. Reglugerð um hækkun bóta almannatrygginga ...... 871 
432 27. des Auglýsing um reglur um fyrirframútborgun væntan- 

legra eftirstöðva barnabóta á árinu 1979 skv. c-lið 25. 
gr. laga nr. 68/1971, sbr. 9. gr. laga nr. 11/1975 og 4. gr. 
laga nr. 3/1978 .......0000000 00 897—898 

448 29. des. Reglugerð um iðgjöld til slysatrygginga samkvæmt 36. 
gr. laga 67/1971 um almannatryggingar sbr. 5. gr. laga 

59 20. maí 1978 ........022000000 enn 933 

Alþingiskosningar, sjá Kosningar. 

Alþingismenn, sjá Kosningar. 

Atvinnuréttindi. 

439 21. des. Reglugerð um breyting á reglugerð um réttindi til vinnu 
og meðferðar á vinnuvélum nr. 121 5. september 1967  911—912 

Árnessýsla. 

33 17. jan. Samþykkt um hundahald í Selfosshreppi .............. 68—68 
76 #1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Landshafnarinnar í Þorlákshöfn, nr. 130 20. mars 1975  115—116 
100 24. jan. — Viðauki við byggingarsamþykkt Ölfushrepps í Árnes- 

sýslu nr. 144/1978 ..........000.00 00... 142—143 
115 28. febr. Auglýsing um skipulag í Sandvíkurhreppi í Árnessýslu 162 
117 15. febr. Reglur fyrir samvinnunefnd um skipulagsmál Eyrar- 

bakkahrepps, Sandvíkurhrepps. Selfosshrepps, Hraun- 
gerðishrepps,  Gaulverjabæjarhrepps,  Villingaholts- 
hrepps og Stokkseyrarhrepps .......0.02000 0... 164— 166 

240 138. júní Samþykkt um forkaupsrétt Hveragerðishrepps að fast- 
eignum innan sveitarfélagsins ..................0... 412 

283 10. ágúst Gjaldskrá Rafveitu Eyrarbakka, Stokkseyrar, Hvera- 
gerðis og Selfoss .........000000 0. 523—526 

304 23. ágúst Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Laugaráss 
nr. 277 1. júlí 1976 .........0000000 0000. n en. 655—656 

344 15. sept. Auglýsing um staðfestingu á gjaldskrá fyrir Sundhöll 
Selfoss ........00000 000 726 

452 29. des. Reglugerð fyrir heilsuhæli N. L. F. Í., Hveragerði .... 1004—1005 

Austur-Skaftafellssýsla. 

69 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Hafnarkauptúns, nr. 114 4. mars 1975 ............ 107—-108 

367 13. okt. Samþykkt um sveitarstjóra í Nesjahreppi í Austur- 
Skaftafellssýslu (...........00..00 000. 163—764
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

  

164 13. 

176 

223 

322 
335 

118 

22. j 

15. 
22. 

16. 

april 

. apríl 

. júní 

sept. 

sept. 

. sept. 

. okt. 

. nóv. 

. des. 

. febr. 

. febr. 

„júlí 

febr. 

Bankamál. 

Reglugerð um ráðstöfun 15.05% fjár gengismunarsjóðs 
1978 (áætlað 350 millj. kr.), til að greiða fyrir hag- 
ræðingu í fiskiðnaði, sbr. b-lið 3. gr. laga nr. 2/1978 

Auglýsing um samning milli fjármálaráðuneytisins f. h. 
ríkissjóðs og Seðlabanka Íslands um lánafyrirgreiðslu 
og vaxtakjör ............0..00000 000 

Reglugerð um ráðstöfun á eftirstöðvum gengismunar 
samkvæmt lögum nr. 97/1972, nr. 106/1974 og nr. 
27/1975, til stofnunar nýs lánaflokks við Fiskveiðasjóð 
Íslands til hagræðingar í fiskiðnaði ................ 

Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 164 13. apríl 1978, 
um ráðstöfun 15.05% fjár gengismunarsjóðs 1978 (á- 
ætlaðar 350 millj. kr.), til að greiða fyrir hagræðingu 
i fiskiðnaði sbr. 3. gr. laga nr. 2/1978 00.00.0000... 

Reglugerð um ráðstöfun á 19.95% fjár gengismunarsjóðs 
1978 (áætlað 467 millj. kr.) til þess að létta stofn- 

fjárkostnaðarbyrði eigenda fiskiskipa, sem orðið hafa 
fyrir gengistapi vegna erlendra og sengistryggðra 
skulda sbr. b-lið 3. gr. laga nr. 2/1978 .............. 

Reglugerð um innheimtu gjalds á ferðalög til útlanda 
Reglugerð um ráðstöfun fjár gengismunarsjóðs 1978 til 

þess að létta stofnfjárkostnaðarbyrði eigenda fiski- 
skipa, sem orðið hafa fyrir gengistapi, svo og til þess 
að auðvelda útvegsmönnum að hætta rekstri úreltra 

fiskiskipa sbr. b-lið b-liðar 3. greinar laga nr. 95/1978 
Reglugerð um ráðstöfun sengismunar til að greiða fyrir 
hagræðingu í fiskiðnaði samkvæmt b-lið 3. gr. bráða- 
birgðalaga nr. 95 5. september 1978, o. fl. .......... 

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

Samþykkt um breytingu á samþykkt nr. 154 4. apríl 
1974, um Verslunarbanka Íslands .................. 

Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 79 frá 27. maí 
1960 um skipan gjaldeyris- og innflutningsmála o. fl. 
með áorðnum breytingum .............00.0.00..00. 

Barðastrandarsýsla. 

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

Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Tálknafjarðarhrepps, nr. 124 7. mars 1975 .......... 

Samþykkt um sveitarstjóra í Suðurfjarðahreppi í Barða- 
strandarsýslu ............22..0 000... 

Barnavernd. 

Reglugerð um Unglingaheimili ríkisins ................ 

268—269 

278—280 

35/—358   

363 

407—408 
680—681 

704—706 

106—-707 

751— 758 

884—885 

901 

18—79
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Bifreiðagjöld, sjá Skattamál, tollamál; Ökutæki. 

Bifreiðar, sjá Ökutæki. 

Bolungarvík. 

47 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Bolungarvíkurkaupstaðar, nr. 138 4. mars 1975 ........ 82—83 

455 29. des. Reglugerð um heimilisþjónustu í Bolungarvík ........ 1007— 1008 

Borgarfjarðarsýsla, sjá Mýra- og Borgarfjarðarsýsla. 

Búfjárhald, sjá Landbúnaður. 

Búnaðarmál, sjá Landbúnaður. 

Bókasöfn, sjá Menntamál. 

Brunamál. 

269 8. júní Reglugerð um brunavarnir og brunamál .............. 455—486 

Byggingarsamþykktir. 

100 24. jan. Viðauki við bygginsarsamþykkt Ölfushrepps í Árnes- 
sýslu nr. 144/1972 ..........00. 0000 142—-143 

191 16. maí Húsagerðarsamþykkt fyrir þriðja samþykktarsvæði Bún- 
aðarsambands Vestfjarða ...........0000000 0. 000... 304—-306 

Bæjanöfn. 

453 29. des.  Bæjanöfn .........00.0020000 esne 1005—-1006 

Bæjarstjórnir, sjá Sveitarstjórnarmál. 

Dalasýsla. 

447 8. des.  Arðskrá fyrir Veiðifélag Fellsstrandar .............. 932 

Dalvík. 

105 24. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Dalvíkur, nr. 132 7. mars 1975 ......0000.00 0000... 153— 154 

267 27. júlí Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Dalvíkur, 
nr. 284 11. desember 1970, með síðari breytingum .. 454 

Dómsmál. 

9 24. júní Reglugerð um dómsmálagjöld o. fl. .................. 31—32 

220 12. júní Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 9 24. janúar 1978 
um dómsmálagjöld o. fl. .........02000000 00... 361 

438 28. des. Reglugerð um þinglýsingar ....................000.2.. 909—911 

Dýralæknar, sjá Landbúnaður. 

Einkaleyfi. 

462 Einkaleyfi veitt 1978 ............0.00.000 0000... 1153— 1154
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Eiturefni, sjá Heilbrigðismál. 

Eskifjörður. 

65 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Eskifjarðarkaupstaðar, nr. 149 20. mars 1975 ...... 103 

398  3.nóv. Samþykkt um hundahald á Eskifirði ................ 814—815 

Eyjafjarðarsýsla. 

óð 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Hríseyjar, nr. 178 25. apríl 1975 ........0000000..0.. 91—92 

56 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Grímseyjarhafnar, nr. 190 7. mars 1975 ............ 92—93 

Fangelsi, sjá Vinnuhæli, vistheimili. 

Fasteignaskattur, sjá Skattamál, tollamál. 

Fasteignir. 

103 7. febr. Auglýsing um forkaupsrétt Ísafjarðarkaupstaðar að lóð- 
um og öðrum fasteignum innan kaupstaðarins ...... 146 

141 15. mars Samþykkt um forkaupsrétt Kópavogskaupstaðar að fast- 
eignum innan sveitarfélagsins ...................... 225 

240 13. júní Samþykkt um forkaupsrétt Hveragerðishrepps að fast- 
eignum innan sveitarfélagsins .................... 412 

370 13. okt. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 320/1972 um 
fasteignaskatt ..............0.0.0.000.. 0... 770 

405 14. nóv. Auglýsing um nýtt fasteignamat ...................... 825—826 
406 3. nóv. Reglugerð um fasteignaskráningu og fasteignamat ....  826—832 
454 18. des. Samþykkt um forkaupsrétt Neskaupsstaðar að fasteign- 

um í Neskaupstað ..........0.0....0.0.. 0. 1006— 1007 

Ferðamál. 

151 12. apríl Reglugerð um tollfrjálsan farangur ferðamanna og far- 
manna við komu frá útlöndum .................... 235—238 

195 24. maí Reglugerð um tollfrjálsan farangur ferðamanna og far- 

manna við komu frá útlöndum ....................  823—3825 
265 24. júlí Reglugerð um Ferðamálasjóð .........000..0.000.. 451—452 
266 24. júlí Reglugerð um almennar ferðaskrifstofur ............ 452—453 
322 15. sept. Reglugerð um innheimtu gjalds á ferðalög til útlanda  680—-681 
364 3. okt. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 79 27. maí 1960 

um skipan gjaldeyris- og innflutningsmála o. fl. .... 751—-158 
372 2. okt. Auglýsing um tryggingarfé ferðaskrifstofa ............ 71 

Félagsmál. 

34 21. jan. Gjaldskrá fyrir heimilisþjónustu á vegum Félagsmála- 
stofnunar Akureyrar ..........0..0..000 0000. 69—70 

118 16. febr. Reglugerð um Unglingaheimili ríkisins .............. 166— 168
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

170 14. april Gjaldskrá fyrir heimilishjálp á Húsavík .............. 212—213 

321 19. sept. Reglur um kjör á lánum úr Byggingarsjóði aldraðs .. 

fólks ......20.00 err 680 

402 10. nóv. Reglugerð fyrir Vinnuheimili S. Í B. S. að Reykjalundi 820—821 

426 7. des. Reglugerð um eftirgjöf á hinu fasta ársfjórðungsgjaldi 
fyrir venjulegan síma hjá elli- og örorkulífeyris- 
þegum  .......0000 0000 887—888 

455 29. des. Reglugerð um heimilisþjónustu í Bolungarvík ........ 1007-—1008 

Félög og firmu. 

467 Skrá um ný hlutafélög samkvæmt Lögbirtingablaði 1978 1171—1175 

468 Skrá um firmatilkynningar, sem birtar hafa verið í Lög- 
birtingablaði 1978 ........020000% 0... 1176—-1195 

Fiskveiðar, sjá Sjávarútvegur. 

Fjallskil, sjá Landbúnaður. 

Fjarskipti. 

7 19. jan. Gjaldskrá og reglur fyrir símaþjónustu .............. 13—28 

154 12. april Gjaldskrá og reglur fyrir símaþjónustu „............. 245—260 

389 8. nóv. Gjaldskrá og reglur fyrir símaþjónustu .............. 789—804 

426 7. des. Reglugerð um eftirgjöf á hinu fasta ársfjórðungsgjaldi 
fyrir venjulegan síma hjá elli- og örorkulifeyris- 
þegum ........0.000 000 887—888 

444 15. des. Auglýsing um staðfestingu á skiptingu tilgreindra tíðni- 
sviða vegna útvarps ........00000. 000. 918 

Flugmál. 

97 9. febr. Auglýsing um veitingu sérleyfis til áætlunarflugs .... 138 

139 16. mars Reglugerð um jarðvara ........2000000 0000... 222—223 

301 27. júlí Reglugerð um skírteini gefin út af flugmálastjórn ....  567—636 

342 95. sept. Auglýsing um breytingu á flugreglum, sbr. auglýsingu 
nr. 415 11. september 1975 ........0..000 0000... 721— 723 

Friðlýsing, sjá Náttúrurannsóknir, náttúruvernd; Veiði, friðun. 

Friðun, sjá Veiði, friðun. 

Garðakaupstaður. 

93 23. jan. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá fyrir Vatnsveitu 

Garðabæjar ..........020000 00 nn 134 

458 8. des. Auglýsing um umferð og bifreiðastöður í Garðakaupstað 1009—1010 

Gatnagerðargjöld, sjá Tekjustofnar sveitarfélaga.
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336 

364 

436 

71 

276 

274 
278 

13. 

29. jú 

15. 
- sept. 

. jan. 

apríl 

. Júní 

. Júní 

sept. 

„ sept. 

. okt. 

28. des. 

10. 

10. 
10. 

. febr. 

ágúst 

Gjaldeyrismál. 

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 4 5. janúar 1977 
um innflutnings- og gjaldeyrisleyfi ................ 

Reglugerð um ráðstöfun 15.05% fjár gensismunarsjóðs 
1978 (áætlað 350 millj. kr.), til að greiða fyrir hag- 
ræðingu í fiskiðnaði, sbr. b-lið 3. gr. laga nr. 2/1978 .. 

Reglugerð um ráðstöfun á eftirstöðvum gengismnnar 

samkvæmt lögum nr. 97/1972, nr. 106/1974 og nr. 
27 1975, til stofnunar nýs lánaflokks við Fiskveiðasjóð 
Íslands til hagræðingar í fiskiðnaði ................ 

Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 164 13. apríl 1978, 
um ráðstöfun 15.05% fjár gengismunarsjóðs 1978 (á- 
ætlaðar 350 millj. kr.), til að greiða fyrir hagræðingu 
í fiskiðnaði sbr. 3. gr. laga nr. 9/1978 .........20... 

Reglugerð um ráðstöfun á 19.95% fjár gengismunarsjóðs 

1978 (áætlað 467 millj. kr.) til þess að létta stofn- 

fjárkostnaðarbyrði eisenda fiskiskipa, sem orðið hafa 
fyrir gengistapi vegna erlendra og gengistryggðra 
skulda sbr. b-lið 3. gr. lasa nr. 9/1978 20.00.0000... 

Reglugerð um innheimtu gjalds á ferðalög til útlanda 
Regluserð um ráðstöfun fjár sengismunarsjóðs 1978 til 

Þess að létta stofnfjárkostnaðarbyrði eigenda fiski- 
skipa, sem orðið hafa fyrir gengistapi, svo og til þess 

að auðvelda útvegsmönnum a% hætta rekstri úreltra 
fiskiskipa sbr. b-lið b-liðar 3. greinar laga nr. 95/1978 

Reglugerð um ráðstöfun sengismunar til að greiða fyrir 
hagræðingu í fiskiðnaði samkvæmt b-lið 3. gr. bráða- 
birgðalasa nr. 95 5. september 1978, o.fl. ........ 

Regluserð um breytingu á reglugerð nr. 79 27. maí 1960 
um skipan gjaldeyris- og innflutningsmála o. fl. .... 

Reglugerð um breyting á regluserð nr. 79 frá 27. maí 
1960 um skipan gjaldeyris. og innflutningsmála o. fl. 
með áorðnum breytingum ..................0.... 

Grindavík. 

Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Grindavíkur, nr. 182 25. apríl 1975 ........0......... 

Gjaldskrá fyrir Rafveitu Grindavíkur ................ 

Gullbringusýsla. 

Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Miðneshrepps, nr. 186 20. mars 1975 ................ 

Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir Vogahöfn í 
Gullbringusýslu, nr. 499 91. október 1975 ............ 

Gjaldskrá Rafveitu Miðneshrepps .................... 
Gjaldskrá fyrir Rafveitu Keflavíkur og Rafveitu Gerða- 

hrepps ..........0...2 0000 

11 

268—269 

357—358 

363 

407—408 
680—681 

704—706 

706—707 

  751—758 

901 

109—110 
500—-503 

111—112 

112— 113 
497—-499 

509—-512
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

280 10. ágúst Gjaldskrá fyrir Rafveitu Voga- og Vatnsleysustrandar- 

hrepps ......02000 ess nn enn 515—518 

303 15. ágúst Samþykkt um sveitarstjóra í Gerðahreppi, Gullbringu- 

sýslu ......0.0000000 ser 653—654 

341 15. sept. Samþykkt sýsluvegasjóðs í Gullbringusýslu .......... 719-—-721 

Hafnarfjörður. 

17 24. jan. Reglugerð um takmörkun leigubifreiða í Hafnarfirði og 

um ráðstöfun atvinnuleyfa .......0..00000 0000... 00... 47—50 

25 24. jan. — Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Rafveitu Hafnar- 

fjarðar nr. 366 27. október 1977 .....00.0020000000. 58 

74 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Hafnarfjarðar, nr. 116 4. mars 1975 .....2.0000000.. 113—114 

149 3. mars Auglýsing um umferð í Hafnarfirði .................. 232 

273 9. ágúst Gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar ............20.0.... 493—-496 

415 30. okt. Auglýsing um umferð og bifreiðastöður í Hafnarfirði 869 

440 29. des. Gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar ..............200... 913—916 

Hafnir. 

38 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Reykjavíkur, nr. 108 4. mars 1975, sbr. 5. gr. reglu- 
gerðar nr. 61 25. janúar 1977, um breytingu á þeirri 
reglugerð ..........000000 00. 72—13 

39 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Borgarness, nr. 147 4. mars 1975 ..........00000... 73—14 

40 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Ólafsvíkurhrepps, nr. 112 4. mars 1975 .............. 14— 75 

41 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Grundarfjarðar, nr. 136 4. mars 1975 .........0.0.0... 75—76 

49 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Stykkishólms, nr. 118 4. mars 1975 22.00.0000... 76— 77 

43 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Patrekshafnar, nr. 407 29. ágúst 1975 ....0........ 178—19 

44 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Tálknafjarðarhrepps, nr. 124 7. mars 1975 .......... 79—80 

45 1. febr, Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Þingeyrarkauptúns, nr. 179 7. mai 1976 .............. 80—81 

46 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Flateyrarkauptúns, nr. 134 4. mars 1975 ............ 81—-82 

47 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Bolungarvíkurkaupstaðar, nr. 138 4. mars 1975 ...... 82—83 

48 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Ísafjarðarkaupstaðar, nr. 151 4. mars 1975 ........ 83-—-84. 

49 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Hvammstanga í Vestur-Húnavatnssýslu, nr. 261 30. maí 

1975 .....0.0000 rr 85
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50 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Skagastrandar, nr. 269 11. júní 1970 .....000200..... 86—87 

51 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Sauðárkrókskaupstaðar, nr. 265 4. mars 1975 ...... 87—88 

52 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Hofsósskauptúns, nr. 194 26. apríl 1975 ............ 88—89 

53 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Siglufjarðarkaupstaðar, nr. 180 25. april 1975 .... 89—90 

54 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Ólafsfjarðar, nr. 213 7. maí 1976 ........000000..0. 90—91 

55 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Hríseyjar, nr. 178 25. apríl 1975 .......000000.00.. 91—92 

56 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Grímseyjarhafnar, nr. 190 7. mars 1975 ............ 92—93 

57 1. febr, Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Húsavíkur, nr. 184 20. mars 1975 .....0.00000000.0.. 93—94 

58 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Kópaskerskauptúns, nr. 166 23. mars 1977 ............ 95 

59 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Raufarhafnar, nr. 23 22. janúar 1976 .........000.... 96—97 

60 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Þórshafnar, nr. 489 21. október 1975 .....000.02.0.. 97—98 

61 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Vopnafjarðarhrepps, nr. 110 20. mars 1975 .......... 98—99 

62 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Borgarfjarðarhrepps nr. 126 20. mars 1976 .......... 99—100 

63 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Seyðisfjarðar, nr. 122 4. mars 1970 ....000.0000..... 100—-101 

64 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Neskaupstaðar, nr. 21 13. janúar 1976 .............. 101—-102 

65 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Eskifjarðarkaupstaðar, nr. 149 20. mars 1975 ........ 103 

66 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Reyðarfjarðarkauptúns, nr. 197 25. apríl 1975 ........ 104 

67 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Stöðvarfjarðarkauptúns, nr. 209 7. maí 1976 ........ 105 

68 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Breiðdalsvíkur, nr. 140 20. mars 1975 .............. 106—-107 

69 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Hafnarkauptúns, nr. 114 4. mars 1975 .............. 107— 108 

70 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Vestmannaeyja, nr. 120 4. mars 1975 og 4. gr. reglu- 
gerðar nr. 89 3. febrúar 1977 um breytingu á þeirri 
reglugerð .............200200 00... 108—109 

71 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Grindavíkur, nr. 182 25. apríl 1975 ......0..000.... 109— 110 

72 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Miðneshrepps, nr. 186 20. mars 1975 .............. 111— 112
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173 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir Vogahöfn í 
Gullbringusýslu, nr. 499 21. október 1975 ............ 112—113 

74. 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Hafnarfjarðar, nr. 116 4. mars 1979 ................ „113— 114 

75 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Landshafnarinnar í Keflavík og Njarðvíkum, nr. 128 

20. mars 1975 .........022020 0000 nr 114— 115 
76 1. febr, Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Landshafnarinnar í Þorlákshöfn, nr. 130 20. mars 1975  115—116 
105 24. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Dalvíkur, nr. 132 7. mars 1979 ....0000000000 0. 153--154 

106 24. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Djúpavogs, nr. 215 11. maí 1976 ........00.0..0... 154— 155 

107 24. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Suðureyrarkauptúns, nr. 211 7. maí 1976 ............ 156— 157 

124 7. mars Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Búðakauptúns í Suður-Múlasýslu, nr. 240 25. maí 1977  179—180 
125 7. mars Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Akureyrar, nr. 198 4. mars 1975 ......00000000.... 180— 181 

126 7. mars Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Blönduóshrepps, nr. 263 30. maí 1976 .............. 181—182 

131 7. mars Hafnarreglugerð fyrir Grenivík í Suður-Þingeyjarsýslu  187/— 191 
132 7. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Grenivíkur í Suður-Þing- 

eyjarsýslu .........0.02200 0000 191— 195 
150 29. mars Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

landshafnarinnar í Rifi á Snæfellsnesi, nr. 195 25. apríl 

1975 ........200000.e ern 233—234 
160 4. april Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Akraness nr. 267 11. júní 1975 .......00.000000000.0.. 265—266 
407 10. nóv.  Hafnarreglugerð fyrir Dyrhólahöfn í Vestur-Skaftafells- 

sýslu ......2000000.s nr 832—834 

Happdrætti. 

36 27. jan. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 371 25. október 
1976 um happdrætti dvalarheimilis aldraðra sjó- 
MANNA  2.......0.0 00 71 

329 29. ágúst Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 348 8. október 
1976 um happdrætti Háskóla Íslands ................ 692 

396 2. nóv. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 372 25. október 
1976 um vöruhappdrætti Sambands íslenskra berkla- 
sjúklinga ..........2.02200 0. een 813 

Háskóli Íslands. 
222 2. mai Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 171/1968 fyrir 

Félagsstofnun stúdenta við Háskóla Íslands ........ 362 
324 30. ágúst Reglugerð um Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi ..  683—686 
329 29. ágúst Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 348 8. október 

1976 um happdrætti Háskóla Íslands .............. 692
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Heiðursmerki. 

464 Heiðursmerki Fálkaorðunnar ............0.00000.0. 1156— 1159 

Heilbrigðismál. 

24 12. jan. Auglýsing um gildandi lyfjastaðla á Íslandi .......... 58 
165 28. mars Reglugerð um breytingu á reglugerð um greiðslur al- 

mannatrygginga á lyfjakostnaði nr. 107 30. maí 1974 269 
180 9. maí Reglugerð um greiðslur sjúkratryggðra til samlagslækna  283—284 
186 18. apríl Auglýsing um reglugerð sem numin er úr gildi ...... 288 
200 22. maí Reglugerð um breyting á reglugerð um heilbrigðiseftirlit 

með klakstöðvum og eldisstöðvum, nr. 70/1972 ....  329—330 
201 22. maí Auglýsing um skilyrði fyrir ótakmörkuðu lækningaleyfi 330 
225 8. júni Reglugerð um heilbrigðismálaráð .................. 366—369 
227 12. júní Samþykkt um sorplosun á Akureyri ................ $71—373 
261 18. júlí Reglugerð um eftirlitsgjald vegna lyfjaeftirlits fyrir 

árið 1978 .......02.020000 0200 448—449 
289 11. júlí Reglugerð um greiðslur almannatrygginga á lyfjakostn- 

AÐ .........0220 000 547—549 
293 1. ágúst Auglýsing um takmarkanir á ávísun lækna á amfetamín 

og nokkur fleiri lyf ........0...0..0... 000... öðöð—556 
347 29. ágúst Erindisbréf hjúkrunarforstjóra við heilsugæslustöð ..  733-—-784 
349 30. ágúst Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 455/1975 um 

eftirlit með framkvæmd ákvæða laga um eiturefni og 
hættuleg efni nr. 85/1968 .......2.0000000..... 135 

402 10. nóv. Reglugerð fyrir Vinnuheimili S. Í. B. S. að Reykjalundi  820—821 
445 16. maí Reglugerð um flokkun eiturefna og hættulegra efna ....  919—930 
452 29. des. Reglugerð fyrir heilsuhæli N. L. F. Í., Hveragerði .... 1004—1005 
460 29. des. Reglugerð um breyting á reglugerð um skráningu sérlyfja 

á sérlyfjaskrá nr. 451/1976 ...........0.0.0..0... 1011 

Heimilishjálp, sjá Félagsmál. 

Hitaveitur, jarðhiti. 

18 23 jan. Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Reykjavíkur .............. 50--52 
19 17. jan. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Suður- 

eyrarhrepps nr. 266 26. maí 1977 ..........00...... 52—-53 
21 20. jan. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Húsavíkur 

nr, 259 16. júní 1977 .......0..00.000 0... 0 00. ö4 
22 24. jan. Gjaldskrá Hitaveitu Seltjarnarness ........00...0.... 55—56 

157 25. april Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Reykja- 

hlíðar nr. 231 26. maí 1977 ..........000000000.00... 263—264 
158 26. apríl Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Siglu- 

fjarðar nr. 245 8. júní 1977 með síðari breytingum .. 264 
159 26. apríl Auglýsing um breyting á gjaldskrá Hitaveitu Mosfells- 

hrepps nr. 108 10. febrúar 1977 með síðari breytingum  264—-265 
161 25. apríl Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Ólafs- 

fjarðar, nr. 368 5. ágúst 1975, með síðari breytingum 266
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162 26. apríl Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Suður- 
nesja nr. 390 6. nóvember 1976 ....0c00000 0000... 267 

267 27. júlí Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Dalvíkur, 
nr. 284 11. desember 1970, með síðari breytingum .. 454 

270 10. ágúst Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Reykjavíkur .............. 487—-A89 
271 10. ágúst Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Akureyrar 

nr. 393 3. nóvember 1977 ......0000000 000 489 

275 10. ágúst Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Suður- 
eyrarhrepps nr. 226 26. maí 1977 ......02000000.000.. 500 

304 23. ágúst Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Laugaráss 
nr. 277 1. júlí 1976 ......0000..00000ne ee 655—656 

305 23. ágúst Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Sauðár- 
króks nr. 113 3. apríl 1973 með síðari breytingum .. 656 

306 23. ásúst Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Húsa- 
víkur nr. 259 16. júní 1977 ......00000000.0 0000... 656— 657 

308 23. ágúst Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Blönduóss 
nr. 391 26. október 1977 ......00000000 000... 659 

310 23. ágúst Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Hvamms- 
tanga nr. 387 27. desember 1973 með síðari breyt- 
ÍNGÐUM .....0.000002.00 nn 661 

311 24. ágúst Gjaldskrá Hitaveitu Selfoss .......00000000 00... 661—662 
313 24. ágúst Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Siglu- 

fjarðar nr. 245 8. júní 1977 með síðari breytingum 664 
377 27. okt. — Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Blönduóss 

nr. 391 26. október 1977, með síðari breytingum .. 715 

378 27. okt. — Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Suður- 
eyrarhrepps nr. 226 26. maí 1977, með síðari breyt- 
ÍNGUM ....0..00..00000 nr 115—116 

379 27. okt. — Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Mosfells- 
hrepps nr. 108 10. febrúar 1977, með síðari breytingum 716 

380 27. okt. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Akur- 
eyrar nr. 393 3. nóvember 1977, með síðari breytingum 711 

423 5. des. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Sauðár- 
króks nr. 118 3. apríl 1973 með síðari breytingum .. 885 

Holræsi, sjá Vatnamál. 

Hreindýraveiðar, sjá Veiði, friðun. 

Hreppaskipting, hreppamörk. 

366 29. sept. Auglýsing um að jarðirnar Auðsholt 1, IMl og IV í 
Biskupstungnahreppi skuli framvegis tilheyra Hruna- 
mannahreppi ........000000000 nn 763 

Hundar. 

33 17. jan. Samþykkt um hundahald í Selfosshreppi ............ 68—69 

203 16. maí Samþykkt um hundahald í Búðahreppi .............. 331—332
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216 17. maí — Samþykkt um hundahald í Skútustaðahreppi .......... 349—350 
298 31. júlí — Reglur um hundahald í Reyðarfjarðarhreppi .......... 561 
998  3.nóv. Samþykkt um hundahald á Eskifirði .............. 814—815 

Húnavatnssýsla. 
49 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Hvammstanga í Vestur-Húnavatnssýslu, nr. 261 30. maí 
1975 l.00000000 nr 85 

50 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Skagastrandar, nr. 269 11. júní 1975 .............. 86—-87 

79 25. jan. Reglugerð um hross í Blönduósshreppi skv. 38. gr. bú- 
fjárlaga nr. 31/1978 ............000 00 120—.121 

126 7. mars Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Blönduósshrepps, nr. 263 30. maí 1975 ............ 181— 182 

135 1. mars Reglugerð um gatnagerðargjöld á Hvammstanga .. 206—208 
148 8. febr. Samþykkt fyrir Veiðifélag Blöndu og Svartár ........ 230—-232 
198 17. maí Reglugerð um breytingu á reglugerð um niðurjöfnun og 

innheimtu vatnsskatts á Hvammstanga nr. 416 381. 
desember 1973 .........00.000000 00. 328—329 

205 19. maí — Reglugerð um breyting á reglugerð um holræsi og hol- 
ræsagjöld í Höfðahreppi, Skagaströnd, nr. 12 11. janúar 
1974 LL... 333 

213 17. maí Reglugerð um breytingu á reglugerð um holræsi og hol- 
ræsagjöld í Hvammstangahreppi nr. 414 31. desember 
1978 20.00.0000 348 

308 23. ágúst Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Blönduóss 
nr. 391 26. október 1977 .......0..0000000 00... 659 

310 23. ágúst Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Hvamms- 
tanga, nr. 387 27. desember 1973 með síðari breyt- 
ÍNgUM 22.00.2000... 0000 661 

371 27. okt. — Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Blönduóss 
nr. ðði 26. október 1977, með síðari breytingum 175 

Húsavík. 
21 20. jan Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Húsavíkur 

nr. 259 16. júni 1977 ..........0...000 00. 54. 
37 23. jan Auglýsing um staðfestingu á aðalskipulagi Húsavíkur 

1975— 1995 .......02.2.0..0..0 00 71 
ö7 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Húsavíkur, nr. 184 20. mars 1975 20.00.0000... 93—94 
170 14. apríl Gjaldskrá fyrir heimilishjálp á Húsavík ............ 212—273 
231 31. maí Samþykkt um stjórn bæjarmálefna Húsavíkurkaupstaðar  386— 398 
232 26. maí — Reglugerð um gatnagerðargjöld í Húsavíkurkaupstað ..  398—401 
306 23. ágúst Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Húsa- 

víkur nr. 259 16. júní 1977 ........0.....0... 000. 656—657 
339 22. sept. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Húsavíkur .................. 712—714
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Húsnæðismál. 

321 19. sept. Reglur um kjör á lánum úr Byggingarsjóði aldraðs 

fólks .....00s err 680 

Iðnaðarmál. 

164 13. apríl Reglugerð um ráðstöfun 15.05% fjár gengismunarsjóðs 

1978 (áætlað 350 millj. kr.), til að greiða fyrir hag- 

ræðingu í fiskiðnaði, sbr. b-lið 3. gr. laga nr. 2/1978  268—269 

218 8. júní Reglugerð um ráðstöfun á eftirstöðvum gengismunar 

samkvæmt lögum nr. 97/1972, nr. 106/1974 og nr. 

27/1975, til stofnunar nýs lánaflokks við Fiskveiðasjóð 

Íslands til hagræðingar í fiskiðnaði ........2.2..... 357—358 

223 8. júní Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 164 13. apríl 1978, | 

um ráðstöfun 15.05% fjár gengismunarsjóðs 1978 (á- 

ætlaðar 350 millj. kr.), til að greiða fyrir hagræðingu 

í fiskiðnaði sbr. 3. gr. laga nr. 2/1978 ....0.22000...... 363 

294 8. júní Gjaldskrá fyrir efna- og gerlarannsóknir, er Rannsókna- 

stofnun fiskiðnaðarins annast ........0000000.0000.. 363—366 

284 11. ágúst Auglýsing um niðurfellingu eða endurgreiðslu tolls og/ 

eða sölugjalds af ýmsum aðföngum til samkeppnis- 

iðnaðar .......0..00.n ser 527—531 

336 22. sept. Reglugerð um ráðstöfun gengismunar til að greiða fyrir 

hagræðingu í fiskiðnaði samkvæmt b-lið 3. gr. bráða- 

birgðalaga nr. 95 5. september 1978, o.fl. .....2.... 706— 707 

337 22. sept. Gjaldskrá Iðntæknistofnunar Íslands yfir rannsóknir og 

tækniþjónustu .......0.00.0000 000 n err 707—709 

343 19. sept. Reglugerð um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins ........ 723— 126 

Innflutningsmál. 

5 5. jan Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 4 5. janúar 1977 

um innflutnings- og gjaldeyrisleyfi ........000.0... 11 

86 20. febr. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 238 31. maí 1977, 

um sérstakt tímabundið vörugjald, sbr. reglugerð nr. 

465 31. desember 1977 um breyting á þeirri reglugerð 128 

917 1. júní Reglugerð um sérstakt tímabundið vörugjald .......... 350—367 

233 91. júní Reglugerð um jöfnunargjald .......0.000000. 0. .0..0.0. 402—406 

291 8. ágúst Auglýsing um söluskatt af innfluttum, prentuðum bók- 

um, bæklingum og öðrum þess konar ritum á erlendu 

máli í tollskrárnúmeri 49.01.09. .....0000000000. 2000. 553— 554 

332 8. sept. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 217 1. júní 1978 

um sérstakt tímabundið vörugjald ..........00.00... 695—701 

364 3. okt. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 79 27. maí 1960 

um skipan gjaldeyris- og innflutningsmála o. fl. .... 751— 168 

365 13. okt. Reglugerð um jöfnunargjald ........00000.00 0... 0... 759— 763 

436 28. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 79 frá 27. maí 

1960 um skipan gjaldeyris- og innflutningsmála o. fl. 

með áorðnum breytingum .......000000...0. 00... 901 

437 30. des. — Reglugerð um sérstakt tímabundið vörugjald .......... 901—-909
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Ísafjarðarkaupstaður. 
48 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Ísafjarðarkaupstaðar, nr. 151 4. mars 1975 .......... 83—84 
92 25. jan Auglýsing um breytingu á gjaldskrá fyrir Vatnsveitu 

Ísafjarðar nr. 29 23. janúar 1975 ........000000000... 133 
103 7. febr. Auglýsing um forkaupsrétt Ísafjarðarkaupstaðar að lóð- 

um og öðrum fasteignum innan kaupstaðarins ...... 146 
237 15. júní Reglugerð um hámarksfjölda leigubifreiða til vöruflutn- 

inga á félagssvæði Vörubilstjórafélags Ísfirðinga ... 409—410 

Ísafjarðarsýslur. 
19 17. jan. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Suður- 

eyrarhrepps nr. 266 26. maí 1977 ......000000000... 52—53 
áð 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Þingeyrarkauptúns, nr. 179 7. maí 1976 ............ 80—81 
46 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Flateyrarkauptúns, nr. 134 4. mars 1975 ............ 81—82 
107 24. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Suðureyrarkauptúns, nr. 211 7. maí 1976 ............ 156—157 
179 27. apríl Auglýsing um skipulag í Nauteyrarhreppi, Norður-Ísa- 

fjarðarsýslu ...............2000000 een. 283 
191 16. maí Húsagerðarsamþykkt fyrir þriðja samþykktarsvæði Bún- 

aðarsambands Vestfjarða  .............02.0.00..... 304—-306 
275 10. ágúst Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Suður- 

eyrarhrepps nr. 266 26. maí 1977 20.00.0000... 500 
330 18. ágúst Auglýsing um staðfestingu á breytingu á áður staðfestu 

skipulagi í Súðavíkurhreppi, Norður-Ísafjarðarsýslu 692 
378 27. okt. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Suður- 

eyrarhrepps nr. 226 26. maí 1977, með síðari breyt- 
ÍNgUM ........0000000 000 115—716 

Íþróttamál. 
27 21. jan. Auglýsing um gjaldskrá fyrir sundstaðina í Reykjavík 59 

143 20. mars Auglýsing um staðfestingu á gjaldskrá fyrir Sundlaug 
Akureyrar „............02200000 nn 226 

268 27. júlí Auglýsing um gjaldskrá fyrir sundstaðina í Reykjavík .. 454. 
344 15. sept. Auglýsing um staðfestingu á gjaldskrá fyrir Sundhöll 

Selfoss ........200002000 nn 126 
s46 21. ágúst Auglýsing um staðfestingu á gjaldskrá fyrir Sundlaug 

. Akureyrar ..........2002200 0000 133 
ðól 30. ágúst Reglur um íþróttarými o. fl. í grunnskóla ............ 136— 137 

Jarðhiti, sjá Hitaveitur, jarðhiti. 

Kaupréttur, forkaupsréttur. 

103 7. febr. Auglýsing um forkaupsrétt Ísafjarðarkaupstaðar að lóð- 
um og öðrum fasteignum innan kaupstaðarins ...... 146
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141 15. mars Samþykkt um forkaupsrétt Kópavogskaupstaðar að fast- 

eignum innan sveitarfélagsins .......0.000.0...00... 225 

240 18. júní Samþykkt um forkaupsrétt Hveragerðishrepps að fast- 

eignum innan sveitarfélagsins .......0.0.0000..0.0.0 0. 412 

454 18. des Samþykkt um forkaupsrétt Neskaupstaðar að fasteign- 

um í Neskaupstað ......20.0000 000. n 1006—-1007 

Keflavík. 

75 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Landshafnarinnar í Keflavík og Njarðvíkum, nr. 128 

20. mars 1975 .......00000000 nn snar 114— 115 

109 92. febr. Reglur fyrir samvinnunefnd um skipulagsmál Kefla- 

víkur, Njarðvíkur og Keflavíkurflugvallar .......... 158—159 

278 10. ágúst Gjaldskrá fyrir Rafveitu Keflavíkur og Rafveitu Gerða- 

hrepps ....000.0 enst 509—512 

451 11. des. Reglugerð um takmörkun leigubifreiða í Keflavík og 

ráðstöfun atvinnuleyfa  ......00.00000 000... 1000—-1004 

Keflavíkurflugvöllur. 

109 929. febr. Reglur fyrir samvinnunefnd um skipulagsmál Kefla- 

víkur, Njarðvíkur og Keflavíkurflugvallar .......... 158—159 

258 17. júlí Reglugerð um tollfrjálsar verslanir á Keflavíkurflugvelli 

á vegum ríkisins ..........202.00.0n ne enn. 443—445 

Kennarar, sjá Menntamál. 

Kirkjumál. 

412 97. okt. Bréf dómsmálaráðuneytisins til biskups Íslands um að 

Knappsstaðasókn sameinist Barðssókn í Skagafjarðar- 

prófastsdæmi #..........00000 0000 ner 838 

Kjósarsýsla. 

159 26. apríl Auglýsing um breyting á gjaldskrá Hitaveitu Mosfells- 

hrepps nr. 108 10. febrúar 1977 með síðari breytingum 264—-265 

379 27. okt. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Mosfells- 

hrepps nr. 108 10. febrúar 1977, með síðari breytingum 716 

Kópavogur. 

6 13. jan. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 251 31. des. 1965 
um breytingu á reglugerð Vatnsveitu Kópavogskaup- 

staðar nr. 183 12. des. 1958 ......0.00000000 0... 12 

14 5. jan. Auglýsing um umferð í Kópavogi ......0000000000.0.... 31—38 

141 15. mars Samþykkt um forkaupsrétt Kópavogskaupstaðar að fast- 

eignum innan sveitarfélagsins .........2..0...00... 225 

459 20. des. Auglýsing um umferð í Kópavogi .........0.0000..0.. 1010
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Kosningar. 
156 22. apríl Auglýsing um almennar reglulegar kosningar til Alþingis 

25. júní 1978 .......0......0 0000 263 
328 21. ágúst Alþingismenn kosnir í júní 1978 ......00...0..0.0.0... 689—-691 

Lagabirting. 

314 29. ágúst Auglýsing um gjald fyrir tilkynningar o. fl, sem birtast 
í Lögbirtingablaðinn .............0.0.00.0. 000... 665 

Landbúnaður. 

79 25. jan. Reglugerð um hross í Blönduósshreppi skv. 38. gr. bú- 
fjárlaga nr. 31/1973 ..............0.000. 120— 121 

183 26. apríl Erindisbréf fyrir dýralækni án fastrar búsetu (sbr. lög 
um dýralækna nr. 31/1970) .........0000 00... 285—286 

191 16. maí Húsagerðarsamþykkt fyrir þriðja samþykktarsvæði Bún- 
aðarsambands Vestfjarða .........0..00000000000... 304—306 

211 25. maí Gjaldskrá yfir efnarannsóknir og aðra þjónustu, sem 
Rannsóknastofnun landbúnaðarins annast .......... 345—347 

290 31. júlí Reglugerð um sauðfjárbaðanir ..................2... 549—553 
366 29. sept. Auglýsing um jarðirnar Auðshoit 1, Ill og ÍV í Bisk- 

upstungnahreppi skuli framvegis tilheyra Hruna- 
mannahreppi #.........0..0.0.022 000. 763 

421 24. nóv. Reglugerð um mörk og markaskrár og takmörkun á 
sammerkingum búfjár vegna sauðfjárveikivarna ....  878—883 

Landhelgismál. 
3 13. jan Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 427 9. desember 

1977, um bann við togveiðum á utanverðu Stranda- 
SPUNNI ............002 0. 9 

20. 25. jan. Reglugerð um loðnuveiðar árið 1978 .................. 53—54 
18 6. febr. Reglugerð um skelfiskveiðar ............0.0.0.0....... 118—119 
80 6. febr. Reglugerð um takmörkun á þorskveiðum í mars 1978 ..  191— 1922 
83 7. febr. Reglugerð um bann við línuveiðum við Snæfellsnes .. 124 
89 13. febr. Reglugerð um bann við þorskveiðum með flotvörpu fyrir 

Suður- og Vesturlandi ..................202...0.. 131— 132 
108 23. febr. Reglugerð um grásleppuveiðar .........0.0.0000.. 156— 157 
129 13. mars Reglugerð um þorskfisknet ............000.200000. 184— 186 
166 3. apríl Reglugerð um lásmarksmöskvastærð loðnunóta ...... 269—-270 
174 9. maí Reglugerð um niðurfellingu banns við togveiðum á 

utanverðu Strandagrunni .............0....0...0..2... 275 
247 4. júlí Reglugerð um friðunarsvæði við Ísland .............. 421—422 
257 11. júlí Reglugerð um takmarkanir á þorskveiðum í íslenskri 

fiskveiðilandhelgi ............0.0.0..0.0000.... 0 442—443 
292 8. ágúst Reglugerð um síldveiðar ...............00...0..0.0... 554—555 
319 20. sept. Reglugerð um bann við togveiðum í Djúpál ............ 677 
327 4. sept. Reglugerð um möskvastærðir botnvörpu og flotvörpu .. O 687—688
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362 28. sept. Reglugerð um niðurfellingu reglugerðar um bann við 

togveiðum í Djúpál .......000.00002 0000... 757 

391 16. nóv. Reglugerð um sérstakt línu- og netasvæði út af Faxaflóa 807 

397 10. nóv. Reglugerð um takmarkanir á þorskveiðum í nóvember 

og desember 1978 ........000000nennn enn. 813—814 

409 23. nóv. Reglugerð um bann við loðnuveiðum í desember 1978 og 

janúar 1979 .........00.000 00 nn nn ner. 837 

433 27. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 247 4. júlí 1978, 

um friðunarsvæði við Ísland ........20..000....0.0.. 898 

Landssíminn, sjá Fjarskipti. 

Launamál. 

104 7. mars Reglugerð um verðbótaviðauka .......000000.0...00.. 147—152 

140 21. mars Reglugerð um kaup lífeyrissjóða á verðtryggðum skulda- 

bréfum ríkissjóðs. Framkvæmdasjóðs Íslands, Bygs- 

ingasjóðs ríkisins og annarra fjárfestingalánasjóða .. 223—224 

175 24. maí Reglugerð um verðbótaviðauka ......00.000000.00000.. 276—-271 

294 14. ágúst Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 320 16. ágúst 

1976 um laun innheimtumanna ríkissjóðs fyrir inn- 

heimtu .........0. 00 556—-557 

334 20. sept. —Regluserð um framkvæmd álagningar skatta skv. IV. 

kafla bráðabirgðalasa nr. 96 8. september 1978 ...... 703 

417 "7. des. Reglur um greiðslur fyrir gæslustörf í heimavistarskól- 

um á skyldunámsstigi .........000000 0000... 0... 870 

Leigubifreiðar, sjá Ökutæki. 

Leiklist, sjá Menntamál. 

Lífeyrissjóðir, sjá Launamál. 

Loftferðir, sjá Flugmál. 

Lyf. 

24 12. jan. Auglýsing um gildandi lyfjastaðla á Íslandi .......... 58 

165 28. mars Reglugerð um breytingu á reglugerð um greiðslur al- 

mannatrygginga á lyfjakostnaði nr. 107 30. maí 1974 269 

167 28. mars Reglugerð um breyting á reglugerð um afgreiðslutíma 

lyfjabúða í Reykjavík nr. 166/1972 .......000.000... 270 

186 18. apríl Auglýsing um reglugerð sem numin er úr gildi ........ 288 

261 18. júlí Reglugerð um eftirlitsgjald vegna lyfjaeftirlits fyrir 

árið 1978 .........000000 00 nr 448—449 

289 11. júlí Reglugerð um greiðslur almannatrygginga á lyfjakostn- 

AÐI Ll... 547—549 

293 1. ágúst Auglýsing um takmarkanir á ávísun lækna á amfetamín 

og nokkur fleiri lyf „.........2200000 00.00.0000... 555—556 

349 30. ágúst Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 455/1975 um eftir- 

lit með framkvæmd ákvæða laga um eiturefni og 

hættuleg efni nr. 85/1968 .......0000.000 0000... 735
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429 8. des. Auglýsing um afgreiðslutíma Rangár Apóteks, Hellu .. 890 
449 15. des. Reglugerð um veitingu sérfræðingsleyfa handa lyfja- 

fræðingum  ...........2.020000 0. nn nn 933—-934 
460 29. des. — Reglugerð um breyting á reglugerð um skráningu sérlyfja 

á sérlyfjaskrá nr. 451/1976 ..........0...00 000... 1011 

Læknar, sjá Heilbrigðismál. 

Löggildingarstofan, sjá Mælitæki. 

Lögreglumálefni. 

112 14. febr. Reglugerð um ríkisfangelsisdeild í lögreglustöðinni á 

Akureyri ..........0.. 0000 161 
127 9. mars Samþykkt um breytingu á lögreglusamþvykkt fyrir Akur- 

eyrarkaupstað, nr. 44 28. apríl 1954 ................ 182—183 
130 17. mars Auglýsing um gildistöku laga nr. 44 20. maí 1975 um 

breyting á lögum um framsal sakamanna til Dan- 
merkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar, nr. 7 14. mars 

1962  ..........0000 00 186 

Menntamál. 

23 20. jan. Erindisbréf fyrir æfingakennara við Æfinga- og til- 
raunaskóla Kennaraháskóla Íslands ................ 56—57 

116 28. febr. Reglur um störf trúnaðarmanna og prófdómara við 

námsmat í grunnskóla .........0.000.000 0000. 163—164 
138 7. mars Reglugerð um almenningsbókasöfn ...............0... 215—222 
182 30. apríl  Anglýsing um breytingu á auglýsingu nr. 79/1971, um 

menntamálaráðuneytið, verkefni, skipulag og starfs- 
reglur .................0.0 00 285 

186 18. apríl Auglýsing um reglugerð sem numin er úr gildi ........ 288 
190 18. maí Reglugerð um Leiklistarskóla Íslands ................ 300—304 
202 17. maí Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 402/1976 um 

námslán og námsstyrki ..........0..000. 00. 330—331 
206 23. maí Reglur um Íslensku UNESCO-nefndina .............. 333—835 
234 1. júní Reglugerð um breytingu á reglugerð um námslán og 

námsstyrki nr. 402/1976 ............0 0... 406 
324 30. ágúst Reglugerð um Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi ....  683—686 
3ðð 29. ágúst Reglugerð um framhaldsdeild Heyrnleysingjaskólans ..  701—702 
345 30. ágúst Reglugerð um stofnkostnað skólamannvirkja .......... 121— 133 
ðól 30. ágúst Reglur um íþróttarými o. fl. í grunnskóla ............ 136— 737 
400  9.nóv. Erindisbréf fyrir nefnd skv. lögum nr. 51/1978 um 

embættisgengi kennara og skólastjóra .............. 818—819 
404 27. apríl Auglýsing um skiptingu kennslustunda milli námsgreina 

í 1—9. bekk grunnskóla skólaárið 1978—1979 ...... 822—825 
417 7. des. Reglur um greiðslur fyrir sæslustörf í heimavistarskól- 

um á skyldunámsstigi ...............0.......00.... 870 
428 7. des. Reglugerð um heimavist grunnskóla .................. 888—890 
463 21. des. Reglugerð um Skálholtsskóla .........0.00000 1154— 1156
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Mýra- og Borgarfjarðarsýsla. 

13 11. jan. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Borgarness .........0.0000... 34—37 

15 9. jan. Auglýsing um skipulag í Reykholtsdalshreppi í Borgar- 

fjarðarsýslu .........0000000 000 sun... 38 

39 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Borgarness, nr. 147 4. mars 1975 ......02.000000.0..0.. 73—174 

133 9. mars Samþykkt um sýsluvegasjóð í Mýrasýslu ........0222.. 195—200 

134 9. mars Samþykkt um sýsluvegasjóð í Borgarfjarðarsýslu ....  200—206 

215 30. mars Auglýsing um staðfestingu á aðalskipulagi Borgarness 349 

307 24. ágúst Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Rafveitu Borgar- 

ness nr. 13 11. janúar 1978 ........0.0000 00.00.0000... 657—658 

353 18. sept. Samþykkt um stjórn hreppsmálefna Borgarnesshrepps  739—748 

363 5. sept. Auglýsing um umferð í Borgarnesi ......0....0.000... 751 

411 23. okt. Bréf dómsmálaráðuneytisins til sýslumannsins í Mýra- 

og Borgarfjarðarsýslu um flutning þingstaðar í Hvit- 
ársíðuhreppi ........000000000 0. enn 837 

Mælitæki. 

4 13. jan. Gjaldskrá Löggildingarstofunnar fyrir löggildingu og 
eftirlit með mælitækjum og vogaráhöldum .......... 10— 11 

Náttúrurannsóknir, náttúruvernd. 

101 2. febr. Auglýsing um friðlýsingu Dyrhólaeyjar, Dyrhólahreppi, 
Vestur-Skaftafellssýslu ........00.00.00 00... 0... 143—145 

136 9. mars Reglugerð um framkvæmd laga nr. 36/1974 um verndun 
Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu .......... 208—212 

184 25. apríl Auglýsing um friðlýsingu nokkurra plöntutegunda ..  286—287 

188 12. apríl Auglýsing um friðland í Esjufjöllum ................ 297—298 

189 12. apríl Auglýsing um friðlýsingu Ástjarnar við Hafnarfjörð ..  299—300 

194 3. apríl Auglýsing um friðlýsingu Öskju í Ódáðahrauni ........ 321—322 

388 3. okt. Auglýsing um friðland á Ingólfshöfða ..........02.... 788—789 

399 7.nóv. Reglur um búnað íslenskra skipa vegna varna gegn olíu- 
mengun sjávar .......00200000 0 815—818 

Neskaupstaður. 

64 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Neskaupstaðar, nr. 21 13. janúar 1976 ..........22... 101— 102 

454 18. des. Samþykkt um forkaupsrétt Neskaupstaðar að fasteign- 
um í Neskaupstað ..........00.0000 0... 000... 1006—-1007 

Njarðvíkurkaupstaður. 

75 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Landshafnarinnar í Keflavík og Njarðvíkum, nr. 128 
20. mars 1975 .........20000000 00 nes 114— 115 

109 22. febr. Reglur fyrir samvinnunefnd um skipulagsmál Kefla- 
víkur, Njarðvíkur og Keflavíkurflugvallar .......... 158—159 

171 30. mars Auglýsing um staðfestingu á skipulagi Innri-Njarðvíkur 213 
279 10. ágúst Gjaldskrá fyrir Rafveitu Njarðvíkur ............2..... 512—515 

382 11. okt. Auglýsing um umferð í Njarðvík .......2000.000.0.00.. 718
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Norður-Múlasýsla. 
61 1 febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Vopnafjarðarhrepps, nr. 110 20. mars 1975 .......... 98—99 
62 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Borgarfjarðarhrepps nr. 126 20. mars 1975 .......... 99—100 
95 25. jan Reglugerð um holræsi og holræsagjöld í Borgarfjarðar- 

hreppi ............0000. 0. 136— 137 
137 14. mars Reglugerð fyrir Vatnsveitu Vopnafjarðarhrepps FR 212—215 
209 19. maí Reglugerð um holræsagjöld í Fellahreppi, Norður-Múla- 

SýÝSÍU ............00.00 000 343—344 

Norræn samvinna. 
130 17. mars Auglýsing um gildistöku laga nr. 44 20. maí 1975 um 

breyting á lögum um framsal sakamanna til Dan- 
merkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar, nr. 7 14. mars 
1962 2000... 186 

Ólafsfjörður. 
ö4 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Ólafsfjarðar, nr. 213 7. maí 1976 ........0..... 90—91 
161 25. apríl Auglýsing um br eytingu á gjaldskrá Hitaveitu Ólafs- 

fjarðar, nr. 368 5. ásúst 1975, með síðari breytingum 266 
302 11. sept. Samþykkt um lokun sölubúða í Ólafsfjarðarkaupstað 138—139 
376 14. sept. Auglýsing um umferð í Ólafsfirði .........0..0..000.0.... 113—TT14 

Olía. 
248 18. júlí Reglugerð um bensíngjald .............00.000...0.. 423 
399 7. nóv. Reglur um búnað íslenskra skipa vegna varna gegn olíu- 

MENGUN SjÁVAr ..........00... 0 815—-818 

Opinberir starfsmenn. 

31 20. jan. Erindisbréf fyrir deildarstjóra Framleiðslueftirlits sjá- 
varafurða ............0.00.0000 00 65—66 

32 20. jan. Erindisbréf fyrir yfirmatsmenn Framleiðsluettirlits sjá- 
varafurða .............00000.0 00... 66—68 

77 20. jan. Erindisbréf fyrir matsmenn Framleiðslueftirlits sjávar- 
afurða C............0. 117—118 

294 14. ágúst Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 320 16. ágúst 1976 
um laun innheimtumanna ríkissjóðs fyrir innheimtu ..  556—557 

347 29. ágúst Erindisbréf hjúkrunarforstjóra við heilsugæslustöð ..  733—784 
400 9. nóv. Erindisbréf fyrir nefnd skv. lögum nr. 51/1978 um 

embæitisgengi kennara og skólastjóra .............. 818—819 

Orkuveitur, sjá Raforkumál; Hitaveitur, jarðhiti. 

Póstmál. 
8 19. jan. Gjaldskrá fyrir póstþjónustu .........0....0. 0. 29—30
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

84 15. febr. Reglugerð um breytingu á reglugerð fyrir póstþjónustu 

nr. 337 6. ágúst 1976 ........00c000e renna nn 125 

85 15. febr. Gjaldskrá fyrir póstþjónustu ........00000.. 00.00.0000 126—127 

155 12. april Gjaldskrá fyrir póstþjónustu .....0.00000000 0000... 261—262 

390 8. nóv. Gjaldskrá fyrir póstþjónustu ....cccc0c0.0.........0.. 805—806 

Rafmagnsveitur ríkisins, sjá Raforkumál. 

Raforkumál. 

11 18. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá Rafveitu Reyðar- 

fjarðar, nr. 450 20. desember 1977 .......0000....0.. 33 

13 11. jan. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Borgarness .......00.0.000.... 34—37 

25 94. jan. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Rafveitu Hafnar- 

fjarðar nr. 336 27. október 1977 ......0000.00.0..0.. 58 

30 31. jan Auglýsing um hækkun smásöluverðs raforku í gjaldskrá 

Rafmagnsveitna ríkisins ........20.000.00.0...00.0.. 64 

98 28. febr. Auglýsing um hækkun á heildsölugjaldskrá Laxár- 

virkjunar ......00000000. 0. snart 138 

99 31. jan Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Rafmagnsveitna 

ríkisins nr. 377 28. október 1977 .......000.00...00.. 139— 141 

168 27. apríl Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Rafmagnsveitna 

ríkisins nr. 377 28. október 1977 með síðari breytingum 270—272 

177 94. apríl Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 264 31. desember 

1971 um raforkuvirki ........0000000 0000... 280—281 

178 24. apríl Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 264 31. desember 

1971 um raforkuvirki .........000200 000... 282—-283 

192 10. maí Reglugerð fyrir Orkubú Vestfjarða .....0..00000.000. 306—316 

193 10. maí Gjaldskrá Orkubús Vestfjarða .......000000 000... 316—320 

272 9. ágúst Gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykjavíkur .........020.... 490—493 

273 9. ágúst Gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar ........20..00.00... 493—496 

274 10. ágúst Gjaldskrá Rafveitu Miðneshrepps .......00000.0..0... 497 499 

276 10. ágúst Gjaldskrá fyrir Rafveitu Grindavíkur ........00.2.... 500—503 

277 10. ágúst Gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins ........00..0000.. 504—509 

278 10. ágúst Gjaldskrá fyrir Rafveitu Keflavíkur og Rafveitu Gerða- 

hrepps ........000 00 509—512 

279 10. ágúst Gjaldskrá fyrir Rafveitu Njarðvíkur .........0..20.... 512—515 

280 10. ágúst Gjaldskrá fyrir Rafveitu Voga- og Vatnsleysustrandar- 

hrepps ......00.00 00. 515—618 

281 11. ágúst Gjaldskrá Rafveitu Sauðárkróks .......00000.0.0.0.... 518—520 

282 11. ágúst Gjaldskrá fyrir Rafveitu Akureyrar ......00...000. 0. 520—523 

283 10. ágúst Gjaldskrá Rafveitu Eyrarbakka, Stokkseyrar, Hvera- 

gerðis og Selfoss 20.00.0002... 000 nennu. 523—526 

307 24. ágúst Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Rafveitu Borgar- 

ness nr. 18 11. janúar 1978 ........2.0000.000...0.0.. 657—658 

309 28. ágúst Gjaldskrá fyrir Rafveitu Siglufjarðar ................ 659—-660 

312 24. ágúst Gjaldskrá Rafveitu Reyðarfjarðar .............0...... 662—-664 

320 6. sept. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Rafveitu Akraness 

nr. 160 29. mars 1977 ......00000 0000. 678—679
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339 22. sept. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Húsavíkur .................. 712—T14 
340 22. sept. Gjaldskrá Orkubús Vestfjarða ...........00000000... 714—719 
369 4. okt. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Vestmannaeyja .............. 166—770 
440 29. des. — Gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar .............0...0%.. 913—916 

Rangárvallasýsla. 

429 8. des. Auglýsing um afgreiðslutíma Rangár Apóteks, Hellu .. 890 

Reikningar. 

128 Reikningur Líknarsjóðs Margrétar Árnadóttur, Alviðru 183 
246 Reikningar Saimvinnubanka Íslands h.f. 1977 .......... 419—420 
250 Reikningur Fiskveiðasjóðs Íslands 1977 .............. 435 
251 Reikningur Lífeyrissjóðs bænda ............00...00%.. 437—A38 
252 Reikningur sjóðsins Gerðuminning 1977 .............. 438—439 
253 Reikningur Samgöngubótasjóðs Páls Jónssonar árið 1977 439 
254 Reikningur Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns Þor- 

steinssonar og frú Þórunnar Hannesdóttur árið 1977 440 
299 Reikningur Söfnunarsjóðs Íslands .......0.0000..000... 562—563 
300 Reikningur Minningargjafasjóðs (................2... 563—566 
354 Reikningur Thorkilliisjóðs. Efnahagsreikningur 31. des- 

ember 1970 (......0....0...022 0 148—749 
955 Reikningur Thorkilliisjóðs. Efnahagsreikningur 31. des- 

ember 1971 ..........0.....2 0000 149—750 
356 Reikningur Thorkilliisjóðs. Efnahagsreikningur 31. des- 

ember 1972 ............00.000 00. 150—751 
357 Reikningur Thorkilliisjóðs. Efnahagsreikningur 31. des- 

ember 1973 (.............0.0 20 752 
358 Reikningur Thorkilliisjóðs. Efnahagsreikningur 31. des- 

ember 1974 ..........00..0.0 00 753 
359 Reikningur Thorkilliisjóðs. Efnahagsreikningur 31. des- 

ember 1979 .......0......0.. nn 754 
360 Reikningur Thorkilliisjóðs. Efnahagsreikningur 31. des- 

ember 1976 ................... 0. 755 
361 Reikningur Thorkilliisjóðs. Efnahagsreikningur 81. des- 

ember 1977 ..........00..... 756 
375 Reikningur Gjöf Jóns Sigurðssonar ..............0... 712—773 
385 Reikningur Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum fyrir 

Árið 1977 .............0. 00. 182— 784. 
386 Reikningur Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum fyrir 

árið 1977 (Bráðafúadeild) ..............0.00.0.0....... 785— 787 
408 Reikningur Iðnlánasjóðs árið 1977 .........00000...... 834—836 
419 Reikningur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga .............. 872—874 
420 Reikningar Viðlagasjóðs og deilda hans .............. 874—877 
457 Reikningur Líknarsjóðs Margrétar Árnadóttur, Alviðru 1009 

Reykjavík. 

18 23. jan. Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Reykjavíkur ................ 50—52 
26 21. jan. — Auglýsing um hækkun á sorptunnuleigu í Reykjavík .. 59
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

27 91. jan. Auglýsing um gjaldskrá fyrir sundstaðina í Reykjavík 59 

28 2. jan. Auglýsing um umferð í Reykavík .....0.0.0..0000.... 59—60 

35 91. jan. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 249 22. desember 

1971 um niðurjöfnun og innheimtu vatnsskatts í 

Reykjavík .......00000000 0000 rn 70— 71 

38 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Reykjavíkur, nr. 108 4. mars 1975, sbr. 5. gr. reglu- 

gerðar nr. 61 25. janúar 1977, um breytingu á þeirri 

reglugerð .........002200 000. e0 nn 12—13 

167 28. mars Reglugerð um breyting á reglugerð um afgreiðslutíma 

lyfjabúða í Reykjavík nr. 166/1972 .....000.0..00... 270 

173 5. apríl Auglýsing um umferð í Reykjavík ......0..000..00... 274 

268 27. júlí Auglýsing um gjaldskrá fyrir sundstaðina í Reykjavík .. 454 

270 10. ágúst Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Reykjavíkur ...........22... 481—489 

272 9. ágúst Gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykjavíkur ................ 490—493 

403 20. okt. Auglýsing um umferð í Reykjavík .............0.00... 821—822 

Ríkisstarfsmenn, sjá Opinberir starfsmenn. 

Ríkisstofnanir. 

258 17. júlí Reglugerð um tollfrjálsar verslanir á Keflavíkurflugvelli 

á vegum ríkisins .........0....0000 000. 00 nn... 443—445 

265 24. júlí Reglugerð um Ferðamálasjóð ..........00000000..0.0 0. 451—452 

Samgöngumál, sjá Bifreiðar; Flugmál; Hafnir; Siglingar, skip; 

Umferðarmál; Vegamál. 

Sauðárkrókur. 

51 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Sauðárkrókskaupstaðar, nr. 265 4. mars 1975 ........ 87—88 

187 13. apríl Samþykkt um stjórn Sauðárkróks ........000200000. 0. 288—297 

207 30. maí Reglugerð um takmörkun leigubifreiða á Sauðárkróki og 

ráðstöfun atvinnuleyfa .........00200000 00... 0... 336—339 

226 30. maí Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 50 19. febrúar 

1976 fyrir Vatnsveitu Sauðárkrókskaupstaðar ........ 369—371 

281 11. ágúst Gjaldskrá Rafveitu Sauðárkróks ...........0......0... 518—520 

305 23. ágúst Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Sauðár- 
króks nr. 113 3. apríl 1973 með síðari breytingum .. 656 

423 >. des. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Sauðár- 
króks nr. 118 3. apríl 1973 með síðari breytingum .. 885 

Selfoss. 

33 17. jan. Samþykkt um hundahald í Selfosshreppi .........2.0.. 68—69 

283 10. ágúst Gjaldskrá Rafveitu Eyrarbakka, Stokkseyrar, Hvera- 

serðis og Selfoss ..........0000000 0000. 523--526 

286 4. júlí Samþykkt um bæjarmálefni Selfoss ........0.000..... 534—544 

311 %4. ágúst Gjaldskrá Hitaveitu Selfoss ........000000.00.....02.. 661—-662
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Seltjarnarnes. 

22 24. jan. Gjaldskrá Hitaveitu Seltjarnarness ..........00000... 55—56 

Seyðisfjörður. 

63 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Seyðisfjarðar, nr. 122 4. mars 1975 ......0020000.0.0.. 100—-101 

199 30. mars Auglýsing um staðfestingu á aðalskipulagi Seyðisfjarðar 329 

Siglingar, skip. 

153 18. apríl Reglugerð fyrir Fiskveiðasjóð Íslands um lánaflokka  289—244 
172 30. mars Auglýsing um breytingu á auglýsingu nr. 224 23. des- 

ember 1971 um endurgreiðslu gjalda vegna skipasmíða 
og skipaviðgerða ..............200..00 0000... 274 

214 29. maí Auglýsing um breytingu á upphæð bóta samkvæmt 
bráðabirgðaákvæði laga nr. 25 10. maí 1977 um breyt- 
ing á siglingalögum nr. 66/1963 .........00000.0.0... 348 

235 22. júní Reglugerð um ráðstöfun á 19.95% fjár gengismunarsjóðs 
1978 (áætlað 467 millj. kr.) til þess að létta stofn- 
fjárkostnaðarbyrði eigenda fiskiskipa, sem orðið hafa 
fyrir gengistapi vegna erlendra og gengistryggðra 
skulda sbr. b-lið 3. gr. laga nr. 2/1978 .......0..02... 407—-408 

236 16. júní Reglur um grandaraspil, öryggisbúnað við línu- og neta- 
spil og radarspegla á opnum bátum ................ 408—409 

239 16. júní Reglur um skráningu og öryggisbúnað opinna skemmti- 
báta 6 m og lengri o.fl ........000..000 00. 410—-412 

331 15. sept. Reglur um merkingu skipa ......0..0......000.00 0. 692—694 
335 22. sept. Reglugerð um ráðstöfun fjár gengismunarsjóðs 1978 til 

þess að létta stofnfjárkostnaðarbyrði eigenda fiski- 
skipa, sem orðið hafa fyrir gengistapi, svo og til þess 
að auðvelda útvegsmönnum að hætta rekstri úreltra 
fiskiskipa sbr. b-lið b-liðar 3. greinar laga nr. 95/1978  704—706 

338 31. ágúst Reglugerð um Samábyrgð Íslands á fiskiskipum ...... 709— 712 
399 7. nóv. Reglur um búnað íslenskra skipa vegna varna gegn olíu- 

mengun SjávAr C..............00 00. 815—818 
425 23. nóv. Auglýsing um breytingu á upphæð bóta samkvæmt 

bráðabirgðaákvæði laga nr. 25 10. maí 1977 um breyt- 
ing á siglingalögum nr. 66/1963 .........00..00.00... 886 

450 8. nóv. Reglur um smíði og búnað íslenskra skipa ............ 935—999 

Siglufjörður. 

óð 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Siglufjarðarkaupstaðar, nr. 180 25. apríl 1975 ...... 89—-90 

158 26. apríl Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Siglu- 
fjarðar nr. 245 8. júní 1977 með síðari breytingum .. 264 

309 28. ágúst Gjaldskrá fyrir Rafveitu Siglufjarðar ................ 659—660 
313 24. ágúst Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Siglu- 

fjarðar nr. 245 8. júní 1977 með síðari breytingum .... 664
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Sjávarútvegur. 

3 13. jan. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 427 9. desember 

1977, um bann við togveiðum á utanverðu Stranda- 

GRUNNI ......0000. 0000 9 

20 25. jan. Reglugerð um loðnuveiðar árið 1978 „.....00000000..- 53—54 

31 20. jan. Erindisbréf fyrir deildarstjóra Framleiðslueftirlits sjá- 

varafurða ...........2000 0000 65—-66 

32 20. jan. Erindisbréf fyrir yfirmatsmenn Framleiðslueftirlits sjá- 

varafurða .........0.0000 00 enn nn 66—-68 

77 920. jan. Erindisbréf fyrir matsmenn Framleiðslueftirlits sjávar- 

afurða .......0002.0 0000 117—118 

78 6. febr. Reglugerð um skelfiskveiðar ..........00.0.....0.00.. 118—119 

80 6. febr. Reglugerð um takmörkun á borskveiðum í mars 1978 .. 121—122 

81 81. jan. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 

verðgrundvelli loðnuafurða fyrir tímabilið 1. janúar 

til loka loðnuvertíðar 1978 ........00.0000.0 00... 122 

82 9. febr. Reglugerð um löndun á loðnu til bræðslu, frystingar 

oghrognatöku ........0000..000 ner enst 122—124 

83 7. febr. Reglugerð um bann við línuveiðum við Snæfellsnes .. 124 

87 16. febr. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 

verðgrundvelli á freðfiski fyrir framleiðslutímabilið 

1. janúar til 31. maí 1978 .......0000 0000... 129—-130 

88 15. febr. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins 

á grundvallarverði á óverkuðum saltfiski og á söltuð- 

um ufsaflökum fyrir framleiðslutímabilið 1. janúar 

til31. maí 1978 ........0000 000 131 

89 13. febr. Reglugerð um bann við þorskveiðum með flotvörpu fyrir 

Suður- og Vesturlandi ........002000.00.0. 0. 0. 0... 131— 132 

90 8. febr. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 

verðgrundvelli á frystum hörpudiski fyrir framleiðslu- 

tímabilið 1. janúar til 31. maí 1978 .......000.00..0... 132 

91 8. febr. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 

verðgrundvelli á frystri rækju fyrir framleiðslutíma- 

bilið 1. janúar til 31. maí 1978 ........000 0000... 132—133 

108 23. febr. Reglugerð um grásleppuveiðar .........000000...0..0.. 156— 157 

113 928. febr. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 

verðgrundvelli á fiskmjöli fyrir framleiðslutímabilið 

frá Í. janúar til 14. febrúar 1978 ........2..0..0 0. 161 

114 3. mars Auglýsingu um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins 

á verðgrundvelli á fiskmjöli fyrir framleiðslutíma- 

bilið frá 15. febrúar til 31. maí 1978 ........0000.0... 162 

129 13. mars Reglugerð um þorskfisknet ........2.00000....0.00.00. 184—186 

153 18. apríl Reglugerð fyrir Fiskveiðasjóð Íslands um lánaflokka  239—244 

164 13. apríl Reglugerð um ráðstöfun 15.05% fjár sengismunarsjóðs 

1978 (áætlað 350 millj. kr.), til að greiða fyrir hag- 

ræðingu í fiskiðnaði, sbr. b-lið 3. gr. laga nr. 2/1978 268—269 

166 3. apríl Reglugerð um lágmarksmöskvastærð loðnunóta ...... 269—270
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174 

181 

185 

204 

218 

221 

223 

256 

9. 

10. 

22. 

29. 

12. j 

maí 

maí 

Reglugerð um niðurfellingu banns við togveiðum á 
utanverðu Strandagrunni „............00000%. 0... 00. 

Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
verðgrundvelli á skreið fyrir framleiðslutímabilið frá 
31. janúar til 31. maí 1978 ........0.0.00 0000... 

Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins 
á verðgrundvelli á spærlings- og kolmunnamjöli fyrir 
tímabilið frá 1. apríl til 15. júlí 1978 ................ 

Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
verðgrundvelli fyrir framleiðslu frysts humars á 
humarvertíðinni 1978 .........020. 0... 0... 

Reglugerð um ráðstöfun á eftirstöðvum gengismunar 
samkvæmt lögum nr. 97/1972, nr. 106/1974 og nr. 

27/1975, til stofnunar nýs lánaflokks við Fiskveiðasjóð 
Íslands til hagræðingar í fiskiðnaði ................ 

Auglýsingu um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins 
á verðgrundvelli á frystri rækju fyrir framleiðslu- 
tímabilið 1. júní til 30. september 1978 .............. 

Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 164 13. apríl 1978, 
um ráðstöfun 15.05% fjár sengismunarsjóðs 1978 (á- 
ætlaðar 350 millj. kr.), til að greiða fyrir hagræðingu 
í fiskiðnaði sbr. 3. gr. laga nr. 2/1978 .........0.... 

Gjaldskrá fyrir efna- og gerlarannsóknir, er Rannsókna- 
stofnun fiskiðnaðarins annast .................0.... 

Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins 
á verðgrundvelli á frystum hörpudiski fyrir fram- 
leiðslutímabilið 1. júní til 30. september 1978 ...... 

Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins 
á verðgrundvelli á freðfiski fyrir framleiðslutímabilið 
1. júní til 30. september 1978 ........0...00000.000.. 

Reglugerð um ráðstöfun á 19.95% fjár gengismunarsjóð 
1978 (áætlað 467 millj. kr.) til þess að létta stofn- 
fjárkostnaðarbyrði eigenda fiskiskipa, sem orðið hafa 
fyrir gengistapi vegna erlendra og sengistryggðra 
skulda sbr. b-lið 3. gr. laga nr. 2/1978 .............. 

Reglur um grandaraspil, öryggisbúnað við línu- og neta- 
spil og radarspegla á opnum bátum ................ 

Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
verðgrundvelli á fiskmjöli fyrir framleiðslutímabilið 
frá 1. júní til 30. september 1978 .............0..00... 

Reglugerð um friðunarsvæði við Ísland .............. 
Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 

grundvallarverði á óverkuðum saltfiski og á söltuðum 
ufsaflökum fyrir framleiðslutímabilið 1. júní til 30. 
september 1978 ........2000000 0 

Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
grundvallarverði á óverkuðum saltfiski fyrir fram- 
leiðslutímabilið 1. janúar til 31. maí 1978 .......... 

275 

284 

287—288 

332—3ð3ð 

357—358 

362 

363 

363—366 

373 

373—375 

407—408 

408—-409 

410 
421—422 

440—441 

441
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257 11. júlí Reglugerð um takmarkanir á þorskveiðum í íslenskri 

fiskveiðilandhelgi ..........000020000 0... 0... 0...... 442—443 

259 18. júlí Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 

verðgrundvelli á kolmunna- og spærlingsafurðum fyr- 

ir tímabilið frá 16. júlí til 31. desember 1978 ........ 445 

264 18. júlí Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 

verðgrundvelli á loðnuafurðum fyrir tímabilið 15. júlí 

til 31. desember 1978 ......0.000000 000... 451 

292 8. ágúst Reglugerð um síldveiðar ..........0020000.0..... 0... 554—555 

319 20. sept. Reglugerð um bann við togveiðum í Djúpál .......2.... 677 

325 18. sept. Reglugerð um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 

verðgrundvelli á kolmunna- og spærlingsafurðum fyr- 
ir tímabilið frá 1. september til 31. desember 1978 .... 686 

326 13. sept. Reglugerð um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
verðgrundvelli á loðnuafurðum fyrir framleiðslu- 
tímabilið frá 1. september til 31. desember 1978 ....  686—687 

327 4. sept. Reglugerð um möskvastærðir botnvörpu og flotvörpu .. 687—688 

335 22. sept. Reglugerð um ráðstöfun fjár gengismunarsjóðs 1978 til 
þess að létta stofnfjárkostnaðarbyrði eigenda fiski- 
skipa, sem orðið hafa fyrir gengistapi, svo og til þess 
að auðvelda útvegsmönnum að hætta rekstri úreltra 

fiskiskipa sbr. b-lið b-liðar 3. greinar laga nr. 95/1978 704—706 

336 22. sept. Reglugerð um ráðstöfun gengismunar til að greiða fyrir 
hagræðingu í fiskiðnaði samkvæmt b-lið 3. gr. bráða- 
birgðalaga nr. 95 5. september 1978, o.fl. ....0.000... 706—- 707 

338 31. ágúst Reglugerð um Samábyrgð Íslands á fiskiskipum ...... 709— 712 

343 19. sept. Reglugerð um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins ........ 723—126 
362 28. sept. Reglugerð um niðurfellingu reglugerðar um bann við 

togveiðum Í Djúpál ........00000000 0000... 751 

371 2. okt. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins 
á verðgrundvelli á frystri rækju fyrir framleiðslu- 
tímabilið 1. október til 31. desember 1978 ........2... 1071 

373 2. okt. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
verðgrund velli á frystum hörpudiski fyrir framleiðslu- 
tímabilið 1. október til 31. desember 1978 ............ T11—-712 

383 11. okt. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins 
á verðgrundvelli á skreið fyrir framleiðslutímabilið 
frá 1. janúar til 30. júní 1978 .......0.0.0000. 0... 719 

384 17. okt. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins 
á verðsrundvelli á freðfiski fyrir framleiðslutímabilið 

frá 1. október til 31. desember 1978 ........0.00.00... 780— 781 

387 11. okt. Auglýsing um staðfestingu sjávarúlvegsráðuneytisins á 
verðgrundvelli á fiskimjöli fyrir framleiðslutímabilið 
frá 1. október til 31. desember 1978 .....000.000.00.. 787 

391 16. nóv. Reglugerð um sérstakt línu- og netasvæði út af Faxaflóa 807 

397 10. nóv. Reglugerð um takmarkanir á þorskveiðum í nóvember 
og desember 1978 ......200000000r0 nn 813—814
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401 6. nóv. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
grundvallarverði á óverkuðum saltfiski og á söltuðum 
ufsaflökum fyrir framleiðslutímabilið 1. september til 
31. desember 1978 ......2000000 000 819—820 

409 23. nóv. Reglugerð um bann við loðnuveiðum í desember 1978 og 
janúar 1979 ......2200..002 00 837 

433 27. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 247 4. júlí 1978, 
um friðunarsvæði við Ísland ..........00.00.00.... 898 

Sjóðir. 

119 26. jan.  Skipulagsskrá fyrir Nórtisjóð ......000000000 0... 0... 168—169 
120 20. jan.  Skipulagsskrá fyrir minningarsjóð hjónanna frú Guð- 

rúnar Guðfinnu Þorláksdóttur Schram og Gísla 
Björnssonar .........002..000 00 sn 169—170 

121 27. jan. —Skipulagsskrá fyrir samtökin „Ungt fólk með hlutverk“  170—171 
122 27. jan. Skipulagsskrá fyrir Margrétarsjóð ..........0.000.0..0.. 172—173 
196 22. febr. Skipulagsskrá fyrir verðlaunasjóð hjónanna Lárusar 

Björnssonar bónda og Péturínu Jóhannsdóttur, hús- 
freyju, í Grímstungu, Áshreppi, A.-Húnavatnssýslu ..  325—-326 

208 28. febr.  Skipulagsskrá fyrir Nýlistasafnið .........0...20..200... 339—343 
212 31. maí  Skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð bræðranna frá 

Sveinagörðum  ...........00..0 00... 347 
241 19. júní  Skipulagsskrá fyrir minningarsjóð hjónanna Lárusar 

Björnssonar og Péturínu Bjargar Jóhannsdóttur, 
Grímstungu í Vatnsdal ..............0.02.00.....00.0. 413—414 

242 19. júní Skipulagsskrá fyrir námssjóð Blindrafélagsins sem 
stofnað er til vegna dánargjafar Guðmundar Guðjóns- 
sonar, Ljósafossi, Árnessýslu. Guðmundur arfleiddi 
Blindrafélagið að 3/30 hluta eigna sinna með ósk um 
að þessum fjármunum yrði varið til eflingar náms og 
menntunar félagsmanna ...........0.0.00........... 414—417 

243 19. apríl Skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Hermanns Haralds- 
sonar frá Heiðarseli, S.-Þingeyjarsýslu ............ 415—417 

244 29. maí —Skipulagsskrá fyrir Námssjóð Lis og Ingvard Thorsen  417—418 
245 20. mars Skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Aðalsteins Kristjáns- 

sonar til eflingar náttúruvísindum og efnafræði við 
Háskóla Íslands .........0.0.0200.000.. 0. 418—419 

265 24. júlí Reglugerð um Ferðamálasjóð ......0.00000000 00... 451—452 
297 9. ágúst Skipulagsskrá fyrir Þjónustumiðstöð bókasafna ...... 558—560 
381 20. sept. Skipulagsskrá Minningarsjóðs Vestri-Garðsaukahjóna, 

Jóns Árnasonar og Sigríðar Skúladóttur ............ 111—1718 
392 8. okt. —Ékipulagsskrá fyrir styrktarsjóð hjónanna Ingibjargar 

Sumarliðadóttur og Karls Guðmundssonar frá Vals- 
hamri ..........200.0 0... 808—809 

393 10. okt. —Skipulagsskrá fyrir minningarsjóð um Erlu skáldkonu 809 
394 26. okt. —Skipulagsskrá fyrir Styrktarfélag og Styrktarsjóð Söng- 

skólans í Reykjavík ........0000200 0000... 0... 810—811 

395 26. okt. Skipulagsskrá fyrir Söngskólann í Reykjavík ........ 811—812
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Skagafjarðarsýsla. 

52 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Hofsóskauptúns, nr. 194 25. apríl 1975 .............. 88—89 

285 23. júní Reglugerð fyrir Vatnsveitu Höfðahrepps, Höfðakaupstað  532—533 
288 7. júlí Reglugerð um holræsi í Varmahlíð í Seyluhreppi í Skaga- 

fjarðarsýslu ..........0..00 0000 546—547 
412 27. okt Bréf dómsmálaráðuneytisins til biskups Íslands um að 

Knappsstaðasókn sameinist Barðssókn í Skagafjarðar- 
prófastsdæmi ...................! ARA 838 

Skattamál, tollamál. 

1 19. jan. Reglugerð um innheimtu bifreiðagjalda o. fl. ........ 1-5 
2 11. jan. Reglugerð um aukatekjur ríkissjóðs .................. 6—9 
9 24. jan. — Reglugerð um dómsmálagjöld o.fl. .................. $1—32 

86 20. febr. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 238 31. maí 1977, 
um sérstakt tímabundið vörugjald, sbr. reglugerð nr. 
465 31. desember 1977 um breyting á þeirri reglugerð 128 

151 12. apríl Reglugerð um tollfrjálsan farangur ferðamanna og far- 

manna við komu frá útlöndum .......000000..0.00.. 235—238 
152 12. apríl Gjaldskrá yfir gjald af einkasöluvörum .............. 238 
163 18. apríl Reglugerð um innflutningsgjald af bifreiðum og bif- 

hjólum .......02000000 nr 267—268 
172 30. mars Auglýsing um breytingu á auglýsingu nr. 224 23. des- 

ember 1971 um endurgreiðslu gjalda vegna skipasmíða 
og skipaviðgerða .........0..02..0 0000... 274 

195 24. maí Reglugerð um tollfrjálsan farangur ferðamanna og far- 
manna við komu frá útlöndum ...................... 323—325 

217 1. júní Reglugerð um sérstakt tímabundið vörugjald ........ 350—357 
219 14. júní Reglugerð um stimpilgjald af vátryggingarskjölum ....  359—361 
220 12. júní Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 9 24. janúar 1978 

um dómsmálagjöld o. fl. ........0.02020000 000. 361 
233 21. júní Reglugerð um jöfnunargjald ....................0.... 402—-406 
248 18. júlí Reglugerð um bensíngjald „.........0.0000000 0000... 423 
258 17. júlí Reglugerð um tollfrjálsar verslanir á Keflavíkurflugvelli 

á vegum ríkisins ............002000. 0000. 443—445 
261 18. júlí Reglugerð um eftirlitsgjald vegna lyfjaeftirlits fyrir 

árið 1978 ........0000.00 nn 448—449 
263 18. júlí Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 169/1970 um 

söluskatt með síðari breytingum .................. 450 
284 11. ágúst Auglýsing um niðurfellingu eða endurgreiðslu tolls og/ 

eða sölugjalds af ýmsum aðföngum til samkeppnis- 
iðnaðar ..........2.2020200 0 527—581 

291 8. ágúst Auglýsing um söluskatt af innfluttum, prentuðum bók- 
um, bæklingum og öðrum þess konar ritum á erlendu 
máli í tollskrárnúmeri 49.01.09. .................. Dóð—ðð4 

316 8. sept. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 169/1970 um 
söluskatt með áorðnum breytingum ................ 670—674
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317 11. sept. Auglýsing um gildistöku söluskattsundanþága ........ 675 
318 12. sept. Gjaldskrá yfir gjald af einkasöluvörum ................ 676 
322 15. sept. Reglugerð um innheimtu gjalds á ferðalög til útlanda  680—68l 
332 8. sept. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 217 1. júní 1978 

um sérstakt tímabundið vörugjald .................. 695—701 
334 20. sept. Reglugerð um framkvæmd álagningar skatta skv. IV. 

kafla bráðabirgðalaga nr. 96 8. september 1978 ...... 703 
365 13. okt. — Reglugerð um jöfnunargjald .................0...... 159—763 
370 13. okt. — Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 320/1972 um 

fasteignaskatt ..............2..2000 000... nn 770 
424 27. nóv. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 169/1970 með 

áorðnum breytingum ..........0000000 000. 0 0. 885—886 
427 8. des. — Auglýsing um tollafgreiðslugengi .................... 888 
430 28. des. Reglugerð um innheimtu bifreiðagjalda o. fl. .......... 891—895 
431 27. des. — Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 169/1970 um 

söluskatt með áorðnum breytingum ............0... 896— 897 
434 27. des. — Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 245 31. desember 

1963 um tekjuskatt og eignarskatt með síðari breyt- 
ÍNgUM ......000000. 000. 899 

485 29. des. Reglugerð um gjöld fyrir tilkynningar og skráningar 

vörumerkja 0. fl. ........0200000 0000... 900 
437 30. des. Reglugerð um sérstakt tímabundið vörugjald .......... 901—-909 
441 29. des. — Reglugerð um skoðunargjald ökutækja .............. 917 

Skip, sjá Siglingar, skip. 

Skipulagsmál. 

15 9. jan. Auglýsing um skipulag í Reykholtsdalshreppi í Borgar- 

fjarðarsýslu ..........00.00.2 000. 38 
37 23. jan. Auglýsing um staðfestingu á aðalskipulagi Húsavíkur 

1975—1995 ......0.2.2002000 0000 71 
102 9. febr. Reglugerð um breytingu á reglugerð um gerð skipulags- 

áætlana nr. 217 25. október 1966 ........0.000000... 145 
109 22. febr. Reglur fyrir samvinnunefnd um skipulagsmál Kefla- 

víkur, Njarðvíkur og Keflavíkurflugvallar „......... 158-—-159 
115 28. febr. Auglýsing um skipulag í Sandvíkurhreppi í Árnessýslu 162 
117 15. febr. Reglur fyrir samvinnunefnd um skipulagsmál Eyrar- 

bakkahrepps, Sandvíkurhrepps, Selfosshrepps, Hraun- 
gerðishrepps,  Gaulverjabæjarhrepps,  Villingaholts- 
hrepps og Stokkseyrarhrepps .......002000 000... 164— 166 

171 30. mars Auglýsing um staðfestingu á skipulagi Innri-Njarðvíkur 213 
179 27. apríl Auglýsing um skipulag í Nauteyrarhreppi, Norður-Ísa- 

fjarðarsýslu .........0.00000.. 00 nv. 283 
199 30. mars Auglýsing um staðfestingu á aðalskipulagi Seyðisfjarðar 329 
215 30. mars Auglýsing um staðfestingu á aðalskipulagi Borgarness 349 
330 18. ágúst Auglýsing um staðfestingu á breytingu á áður staðfestu 

skipulagi í Súðavíkurhreppi, Norður-Ísafjarðarsýslu 692
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Skipulagsskrár, sjá Sjóðir. 

Skólar, sjá Menntamál. 

Skotvopn og skotfæri. 

16 20. jan. Reglugerð um skotvopn og skotfæri ..........2.20... 39—-47 
262 27. júní Auglýsing um endurnýjun skotvopnaleyfa og leyfa til 

þess að mega versla með skotvopn og skotfæri ........ 449 

443 28. des. Auglýsing um endurnýjun skotvopnaleyfa og annarra 
leyfa, skv. lögum nr. 46 frá 13. maí 1977 um skotvopn, 

sprengiefni og skotelda .........0.000.0000 0000... 918 

Snæfellsness- og Hnappadalssýsla. 

40 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Ólafsvíkurhrepps, nr. 112 4. mars 1976 ............ 14—75 

41 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Grundarfjarðar, nr. 136 4. mars 1975 ........0.0... 15—16 

42 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Stykkishólms, nr. 118 4. mars 1975 .....000000000.. 76—T1 

150 29. mars Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
landshafnarinnar í Rifi á Snæfellsnesi, nr. 195 25. apríl 
1975 .......0000 ner 233—234 

Stjórnarráð. 

176 24. apríl Auglýsing um samning milli fjármálaráðuneytisins f. h. 
ríkissjóðs og Seðlabanka Íslands um lánafyrirgreiðslu 

og vaxtakjör .......2020000000 0. 278—280 

182 30. apríl Auglýsing um breytingu á auglýsingu nr. 79/1971, um 
menntamálaráðuneytið, verkefni, skipulag og starfs- 
reglur .......0..20000 nes 285 

Strandasýsla. 

146 8. febr.  Arðskrá fyrir Víkurá í Strandasýslu ................ 229 
147 8. febr.  Arðskrá fyrir Laxá í Hrútafirði .................2.... 229 
410 23. okt. Bréf dómsmálaráðuneytisins til sýslumannsins í Stranda- 

sýslu um flutning þingstaðar í Fellshreppi í Stranda- 
SÝSIU .....0.0000 0000 837 

Suður-Múlasýsla. 

11 18. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá Rafveitu Reyðar- 
fjarðar, nr. 450 20. desember 1977 .....200000.0000.. 33 

66 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Reyðarfjarðarkauptúns, nr. 197 35. apríl .......... 104 

67 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Stöðvarfjarðarkauptúns, nr. 209 7. maí 1976 ........ 105 

68 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Breiðdalsvíkur, nr. 140 20. mars 1975 ................ 106— 107



LEII 

  

  

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

96 25. jan. Reglugerð um breytingu á reglugerð fyrir Vatnsveitu 

Egilsstaðahrepps, Suður-Múlasýslu nr. 402 14. desem- 

ber 1978 .....0.20200. ner 137—138 

106 24. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Djúpavogs, nr. 215 11. maí 1976 ......0.000000000.. 154— 155 

124 7. mars Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Búðakauptúns í Suður-Múlasýslu, nr. 240 25. maí 1977  179— 180 

142 22. mars Reglugerð um gatnagerðargjöld við byggðar götur á 

Stöðvarfirði ..............020002 00. 225—226 

203 16. maí Samþykkt um hundahald í Búðahreppi .............. 331—332 

298 31. júlí Reglugerð um hundahald í Reyðarfjarðarhreppi ...... 561 

312 24. ágúst Gjaldskrá Rafveitu Reyðarfjarðar ........0........... 662—664 

456 20. des. Auglýsing um umferð í Reyðarfjarðarkauptúni ...... 1008 

Sund, sjá Íþróttamál. 

Sveitarstjórnarmál. 

187 13. apríl Samþykkt um stjórn Sauðárkróks ........0.0.000000.... 288—297 
230 31. maí Reglugerð um stjórn bæjarmálefna Akraneskaupstaðar  375—386 
231 31. maí Samþykkt um stjórn bæjarmálefna Húsavíkurkaupstaðar  386—398 

249 31. maí Samþykkt um stjórn bæjarmála Vestmannaeyjabæjar ..  424-434 

286 4. júlí — Samþykkt um stjórn bæjarmálefna Selfoss ............ 534—544 
287 4. júlí Samþykkt um sveitarstjóra í Suðurfjarðahreppi í Barða- 

strandarsýslu .........0.020. 0000. 545 

303 15. ágúst Samþykkt um sveitastjóra í Gerðahreppi, Gullbringu- 
Sýslu ........0200000 00... 653—654 

353 18. sept. Samþykkt um stjórn hreppsmálefna Borgarneshrepps ..  739—748 

367 13. okt. Samþykkt um sveitarstjóra í Nesjahreppi í Austur- 
Skaftafellssýslu ..........20002.00 0. 763— 764 

Söfn, sjá Menntamál. 

Söluskattur, sjá Skattamál, tollamál. 

Tekjustofnar sveitarfélaga. 

26 21. jan. Auglýsing um hækkun á sorptunnuleigu í Reykjavík .. 59 
35 21. jan. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 249 22. desember 

1971 um niðurjöfnun og innheimtu vatnsskatts í 
Reykjavík .........202020000 0000 10—71 

135 1. mars Reglugerð um gatnagerðargjöld á Hvammstanga ...... 206—208 
142 22. mars Reglugerð um gatnagerðargjöld við byggðar götur á 

Stöðvarfirði ..............0.20000 0000. 225—-226 
232 26. maí Reglugerð um satnagerðargjöld í Húsavíkurkaupstað ..  398—401 
368 9. okt. — Reglugerð um gatnagerðargjöld í Þórshafnarkauptúni ..  764—766 

Tollar, sjá Skattamál, tollamál.



LIV 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Tryggingar. 

219 14. júní Reglugerð um stimpilgjald af vátryggingarskjölum ....  359—361 
338 81. ágúst Reglugerð um Samábyrgð Íslands á fiskiskipum ...... 709—712 

Umferðarmál. 

14 >. jan. Auglýsing um umferð í Kópavogi ........0.00000.00. 0. 37—38 
28 2. jan. Auglýsing um umferð í Reykjavík ..........00...00... 59—60 

111 1 febr. Reglugerð um akstur almenningsvagna frá biðstöð .... 160 
149 3. mars Auglýsing um umferð í Hafnarfirði .................. 232 
173 5. apríl Auglýsing um umferð í Reykjavík .............%%..... 274 
295 12. júní Auglýsing um umferð í Vestmannaeyjum ............ 557 
296 26. júní Auglýsing um umferð á Akureyri ...........00.00.... 557—558 
376 14. sept. Auglýsing um umferð í Ólafsfirði .................... TI3—TTA 
382 11. okt. Auglýsing um umferð í Njarðvík .............0.00... 188 
403 20. okt. Auglýsing um umferð í Reykjavík .........00000.0.0.. 821—822 
414 4. des. Reglugerð um umferðarmerki og notkun þeirra ...... 839—868 
415 30. okt. Auglýsing um umferð og bifreiðastöður í Hafnarfirði .. 869 
416 31. okt. Auglýsing um umferð á Akureyri ............00..00... 869 
456 20. des. Auglýsing um umferð í Reyðarfjarðarkauptúni ........ 1008 
458 8. des. Auglýsing um umferð og bifreiðastöður í Garðakaupstað 1009— 1010 
459 20. des. Auglýsing um umferð í Kópavogi ..........00.00000... 1010 

Vatnamál. 

6 13. jan. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 251 31. des. 1965 
um breytingu á reglugerð Vatnsveitu Kópavogskaup- 
staðar nr. 183 12. des. 1958 .........000.0.00.. 0... 12 

35 21. jan. — Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 249 22. desember 
1971 um niðurjöfnun og innheimtu vatnsskatts í 
Reykjavík ............0...000 000. 70— 71 

92 25. jan. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá fyrir Vatnsveitu 
Ísafjarðar nr. 29 23. janúar 1975 .......000..00.... 133 

93 23. jan. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá fyrir Vatnsveitu 
Garðabæjar „..............0.000 00. 000 134 

94 1. febr. Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Vestmannaeyja ............ 134—136 
95 25. jan. Reglugerð um holræsi og holræsagjöld í Borgarfjarðar- 

hreppi .........2.00.00 0000 136— 137 
96 25. jan. Reglugerð um breytingu á reglugerð fyrir Vatnsveitu 

Egilsstaðahrepps, Suður-Múlasýslu nr. 402 14. desem- 
ber 1973 .......0....0.020 00 137—138 

110 21. febr. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 81 8. mars 1973 
um Vatnsveitu Raufarhafnar .............0.0...000.. 159—-160 

137 14. mars Reglugerð fyrir Valnsveitu Vopnafjarðarhrepps ...... 212—215 
197 18. maí Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Akraness .............00... 327—328 
198 17. maí Reglugerð um breytingu á reglugerð um niðurjöfnun og 

innheimtu vatnsskatts á Hvammstanga nr. 416 31. 
desember 1973 ..........0002000 00



LV 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

205 19. maí Reglugerð um breyting á reglugerð um holræsi og hol- 
ræsagjöld í Höfðahreppi, Skagaströnd, nr. 12 11. janúar 
1974 .........0. 0 333 

209 19. maí Reglugerð um holræsagjöld í Fellahreppi, Norður-Múla- 
sýslu ........00.....000 0 343—344 

213 17. maí Reglugerð um breytingu á reglugerð um holræsi og hol- 
ræsagjöld í Hvammstangahreppi nr. 414 31. desember 
1973 20.00.0000 348 

226 30. maí Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 50 19. febrúar 
1976 fyrir Vatnsveitu Sauðárkrókskaupstaðar ...... 369—-371 

285 23. júní Reglugerð fyrir Vatnsveitu Höfðahrepps, Höfðakaupstað  532—533 
288 7. júlí Reglugerð um holræsi í Varmahlíð í Seyluhreppi í Skaga- 

fjarðarsýslu ..............00000 0000 546—547 
302 26. júní Reglugerð um vatnshitunarkerfi, önnur en jarðvarma- 

veitur ............200.0000 636—652 
323 28. ágúst Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Vestmannaeyja ............ 681—683 
348 15. sept. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 10 frá 19. janúar 

1967 fyrir Vatnsveitu Þórshafnar ............2..... 134— 135 
350 15. sept. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 9 frá 19. janúar 

1967 um holræsi á Þórshöfn ........0..0000..000... 135—136 

Vatnsveitur, sjá Vatnamál. 

Vátryggingar, sjá Tryggingar. 

Vegamál. 

123 28. febr. Reglugerð um þjóðvegi í kaupstöðum og kauptúnum  173—179 
133 9. mars Samþykkt um sýsluvegasjóð í Mýrasýslu ............ 195—200 
134 9. mars Samþykkt um sýsluvegasjóð í Borgarfjarðarsýslu ....  200—206 
941 15. sept. Samþykkt sýsluvegasjóðs í Gullbringusýslu .......... 719— 721 

Veiði, friðun. 

144 8. febr.  Arðskrá fyrir veiðifélag Fnjóskár ..........0.0.000.... 221—228 
145 8. febr.  Arðskrá fyrir veiðifélag Litlárvatna .............2.... 228—229 
146 8. febr.  Arðskrá fyrir Víkurá í Strandasýslu ..........2...000.. 229 
147 8. febr.  Arðskrá fyrir Laxá í Hrútafirði .................0.... 229 
148 8. febr. Samþykkt fyrir Veiðifélag Blöndu og Svartár ........ 230—232 
169 14. apríl Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 100/1973, sbr. 

reglugerð nr. 73/1974, um eyðingu svartbaks og hrafns 
með tríbrómetanóli og reglugerð um breytingu á þeim 
reglugerðum nr. 199/1976 .......0...00 000... 0... 272 

200 22. maí Reglugerð um breyting á reglugerð um heilbrigðiseftirlit 
með klakstöðvum og eldisstöðvum, nr. 70/1972 ...... 329—-330 

210 25. maí Arðskrá fyrir Veiðifélag Myvatns .........00000.00... 944—345 
260 20. júlí Reglur um hreindýraveiðar árið 1978 „...........02... 446 447 
447 8. des. Arðskrá fyrir Veiðifélag Fellsstrandar ................ 932



LVI 

  

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Verðlagsmál. 

86 20. febr. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 238 31. maí 1977, 
um sérstakt tímabundið vörugjald, sbr. reglugerð nr. 
465 31. desember 1977 um breyting á þeirri reglugerð 128 

217 1. júní Reglugerð um sérstakt tímabundið vörugjald ........ 350—357 
233 21. júní Reglugerð um jöfnunargjald ..............0....2.... 402—406 
248 18. júlí Reglugerð um bensíngjald ..............0.000..0...0.0. 423 
332 8. sept. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 217 1. júní 1978 

um sérstakt tímabundið vörugjald .................. 695—701 
365 13. okt. — Reglugerð um jöfnunargjald ........................ 159— 763 
437 30. des. Reglugerð um sérstakt tímabundið vörugjald ........ 901—-909 
442 15. des. Auglýsing um flutningsjöfnunargjald á sementi ...... 917 

Verðjöfnun, sjá Verðlagsmál; Verslun. 

Verslun. 

86 20. febr. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 238 31. maí 1977, 
um sérstakt tímabundið vörugjald, sbr. reglugerð nr. 
465 31. desember 1977 um breyting á þeirri reglugerð 128 

167 28. mars Reglugerð um breyting á reglugerð um afgreiðslutíma 
lyfjabúða í Reykjavík nr. 166/1972 ..........00.... 270 

217 1. júní Reglugerð um sérstakt tímabundið vörugjald .......... 350— 357 
233 21. júní Reglugerð um jöfnunargjald ...........000...0.00.0... 402—406 
258 17. júlí Reglugerð um tollfrjálsar verslanir á Keflavíkurflugvelli 

á vegum ríkisins ................200 000... 443—445 
262 27. júní Auglýsing um endurnýjun skotvopnaleyfa og leyfa til 

þess að mega versla með skotvopn og skotfæri ...... 449 
332 8. sept. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 217 1. júní 1978 

um sérstakt tímabundið vörugjald .................. 695—701 
349 30. ágúst Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 455/1975 um eftir- 

lit með framkvæmd ákvæða laga um eiturefni og 
hættuleg efni nr. 85/1968 .........0.0000.0 000... 135 

352 11. sept. Samþykkt um lokun sölubúða í Ólafsfjarðarkaupstað ..  738—739 
365 13. okt. Reglugerð um jöfnunargjald ..................0.0... 759— 763 
429 8. des. Auglýsing um afgreiðslutíma Rangár Apóteks, Hellu .. 890 
437 30. des. Reglugerð um sérstakt tímabundið vörugjald .......... 901--909 
442 15. des. — Auglýsing um flutningsjöfnunargjald á sementi ...... 917 

Vestmannaeyjar. 

10 1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Vestmannaeyja, nr. 120 4. mars 1975 og 4. gr. reglu- 
gerðar nr. 89 3. febrúar 1977 um breytingu á þeirri 
reglugerð ...............0...000 00 108—109 

94 1. febr. Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Vestmannaeyja ............ 134— 136 
249 31. maí Samþykkt um stjórn bæjarmála Vestmannaeyjabæjar ..  424—434 
295 12. júní Auglýsing um umferð í Vestmannaeyjum ............ öð7 
323 28. ágúst Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Vestmannaeyja ............ 681—683 
369 4. okt. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Vestmannaeyja .............. 766--770



LV 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Vestur-Skaftafellssýsla. 

407 10. nóv.  Hafnarreglugerð fyrir Dyrhólahöfn í Vestur-Skaftafells- 

112 

118 

435 

461 

58 

59 

60 

110 

131 
132 

136 

144 
145 
157 

210 
216 
348 

350 

368 

410 

SÝSIU ..........000 0 832--834 

Viðskiptamál, sjá Innflutningsmál; Verðlagsmál; Verslun; Útflutningur. 

Vinnuhæli, vistheimili. 

14. febr. Reglugerð um ríkisfangelsisdeild í lögreglustöðinni á 
Akureyri .........0200 220 161 

16. febr. Reglugerð um Unglingaheimili ríkisins ........0..... 166—-168 

Vörumerki. 

29. des. Reglugerð um gjöld fyrir tilkynningar og skráningar 
vörumerkja o.fl. ...........2.0020 0... 900 

Auglýsing frá Vörumerkjaskrárritara, Reykjavík ...... 1012—-1153 

Þingeyjarsýsla. 

1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Kópaskerskauptúns, nr. 166 23. mars 1977 .......... 95 

1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Raufarhafnar, nr. 23 22. janúar 1976 .......0.0..0.... 96—97 

1. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Þórshafnar, nr. 489 21. október 1975 .....0....00.0.... 97-—-98 

21. febr. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 81 8. mars 1973 
um Vatnsveitu Raufarhafnar ................00.... 159—-160 

  

7. mars Hafnarreglugerð fyrir Grenivík í Suður-Þingeyjarsýslu #187—191 
1. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Grenivíkur í Suður-Þing- 

eyjarsýslu ..............002 0000 191—195 
9. mars Reglugerð um framkvæmd laga nr. 36/1974 um verndun 

Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu .......... 208—212 
8. febr.  Arðskrá fyrir veiðifélag Fnjóskár ............... BA 227—228 
8. febr.  Arðskrá fyrir veiðifélag Litlárvatna ............00.... 228—229 

25. april Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Reykja- 
hlíðar nr. 231 26. maí 1977 ...........00.0 20 263—264 

25. maí Arðskrá fyrir Veiðifélag Mývatns .........02.00.0..0.. 344—345 
17. maí Samþykkt um hundahald í Skútustaðahreppi .......... 349—-350 
15. sept. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 10 frá 19. janúar 

1967 fyrir Vatnsveitu Þórshafnar .................. 134— 735 
15. sept. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 9 frá 19. janúar 

1967 um holræsi á Þórshöfn ...........0.00.0.00.... 135—136 
9. okt. Reglugerð um gatnagerðargjöld í Þórshafnarkauptúni ..  764—766 

Þingstaðir. 

23. okt. Bréf  dómsmálaráðuneytisins til sýslumannsins í 
Strandasýslu um flutning þingstaðar í Fellshreppi í 
Strandasýslu „..........0.0.2000 0. .0n 837



LVII 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

411 23. okt. Bréf dómsmálaráðuneytisins til sýslumannsins í Mýra- 
og Borgarfjarðarsyslu um flutning þingstaðar í Hvítár- 
síðuhreppi ...........0..2%02. 00... 837 

Ökutæki. 
1 19. jan. Reglugerð um innheimtu Þifreiðagjalda o.fl. ........ 1-5 

10 18. jan. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 40 19. febrúar 
1976 um skráningu ökutækja ..........0.0..0000.000.. 32—33 

12 18. jan. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 57 12. april 1960, 
um ökukennslu, próf ökumanna o.fl. ........2..... 33—34 

17 24. jan. Reglugerð um takmörkun leigubifreiða í Hafnarfirði og 
um ráðstöfun atvinnuleyfa .........000.0..00 0. 0... 47—50 

111 1. febr. Reglugerð um akstur almenningsvagna frá biðstöð .... 160 
163 18. apríl Reglugerð um innflutningsgjald af bifreiðum og bif- 

hjólum ........... 0... 267—268 
207 30. maí Reglugerð um takmörkun leigubifreiða á Sauðárkróki og 

ráðstöfun atvinnuleyfa ..............0.0 00... 336 — 339 
237 15. júní Reglugerð um hámarksfjölda leigubifreiða til vöruflutn- 

inga á félagssvæði Vörubílstjórafélags Ísfirðinga ....  409--410 
248 18. júlí Reglugerð um bensíngjald ..............0...00..0.... 423 
374 9. okt. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 89 27. júní 1962 

um takmörkun leigubifreiða á Akranesi og um ráð- 
stöfun atvinnuleyfa ...........0.0.0 000... 712 

430 28. des. Reglugerð um innheimtu bifreiðagjalda o. fl. .......... 891—895 
441 29. des. Reglugerð um skoðunargjald ökutækja ................ 917 
446 18. des. Reglugerð um notkun gjaldmæla í leigubifreiðum ....  930—932 
451 11. des. Reglugerð um takmörkun leigubifreiða í Keflavík og 

ráðstöfun atvinnuleyfa ..........000.. 0000... 1000--1004 

Öryggiseftirlit, sjá Öryggismál. 

Öryggismál. 
29 30. jan. Gjaldskrá fyrir eftirlit með öryggisráðstöfunum á vinnu- 

stöðum „..........000 0000 61—64 
139 16. mars Reglugerð um jarðvara ............0.00 0000. 0... 222—223 
236 16. júní Reglur um grandaraspil, öryggisbúnað við línu- og neta- 

spil og radarspegla á opnum bátum ..........20.... 408—-409 
239 16. júní Reglur um skráningu og öryggisbúnað opinna skemmti- 

báta 6 m og lengri 0. fl. .......0.....00000 0... 410—-412 
302 26. júní Reglugerð um vatnshitunarkerfi, önnur en jarðvarma- 

veitur ..........0000 00 636—652 
315 30. ágúst Gjaldskrá fyrir eftirlitsstörf Öryggiseftirlits ríkisins ..  666—-669 
331 15. sept. Reglur um merkingu skipa ..........00.0.0000..00.0 0... 692—694 

439 21. des. Reglugerð um breyting á reglugerð um réttindi til vinnu 

og meðferðar á vinnuvélum nr. 121 5. september 1967  911—912



Registur 

nafna og orða. 

A, Á. 
Adda H. Sigvaldadóttir, 1164. 

Aðalbjörg Björnsdóttir, 1166. 
Aðalbjörn Þorsteinsson, 1169. 

  

Aðalskipulag,  augl.: Borgarnes, 349, 

Húsavík, 71; Seyðisfjörður, 329. 

Aðalsteinn Ásgeirsson, 1169, 1163. 
Akranes, bæjarmálefni, rg., 376—386; 

hafnarsjóður,  gjsk., br.  265—266; 
leigubifreiðar, rg., br., 772; rafveita, 
gjsk., br., 678—679; vatnsveita, gjsk., 
227—-328. 

Akureyri, hafnarsjóður, gjsk., br., 180— 
181; heimilisþjónusta, gjsk., 69—-70; 
hitaveita, gjsk., br., 489, 777; lögreglu- 
sþ., br., 182— 183; rafveita, gjsk., 520— 
523; ríkisfangelsi, rg., 161; sorplosun, 

sþ., 371—373; sundlaug, gjsk., 226, 
augl., 733; umferð, augl., 557—558, 869. 

Almannalryggingar, hækkun bóta, rg., 

838, 871; iðgjöld, rg., 933; lyfjakostn- 
aður, rg., 269, 547—549. 

Almenningsbókasöfn, rg., 215—-222. 
Almenningsvagnar, rg., 160. 
Altamirano, Mario Rodriguez, 1170. 

Alþingi, kosningar, augl., 263. 
Alþingismenn, kosnir 1978, 689—-691. 

Amfetamín, ávísun lækna, augl., 555—556. 

Anna María Andrésdóttir, 1160, 1164. 

Anna Þ. Baldursdóttir, 1164. 

Anna Bjarnadóttir, 1156. 

Anna Björnsdóttir, 1164. 
Anna Harðardóttir, 1164. 

Anna M. Helgadóttir, 1161. 

Anna Óskarsdóttir, 1164. 
Anna Sigurðardóttir, 1157. 
Anna S. Þórhallsdóttir, 1167. 

Ansian, Guðrún, 1158. 
Anthonisen, Peter Metinus, 1162. 

Apótek, Hella, augl., 890. 

Arnar Guðmundsson, 1161. 

Auðbergur Jónsson, 1167. 

Auðbjörg Hannesdóttir, 1164. 
Auður Jónsdóttir, 1159. 

Auður Eir Vilhjálmsdóttir, 1170. 

Ágúst Árnason, 1162. 
Ágúst Jónsson, 1168. 
Áki Heinz Haraldsson, 1171. 
Árni Valdimar Þórsson, 1168. 
Ársæll Jónasson, 1156. 

Ásdís Ólafsdóttir, 1160. 

Ásgeir Pétur Ásgeirsson, 1167. 
Ásgerður Emma Kristjánsdóttir, 1164. 

Ásgerður Tryggvadóttir, 1160. 
Ásta Jónsdóttir, 1164. 
Áætlunarflug, augl., 138. 

B. 
Baldur Guðlaugsson, 1167. 

Balguerie, Bertrand Georges, 1157. 
Barnabætur,  fyrirframgreiðsla, 

897—898. 
Benedikt Ásgeirsson, 1167. 
Benedikt Grímsson, 1156. 
Benedikt Gröndal, 1167. 
Benedikt Ólafsson, 1161. 
Benedikt Sigurðsson, 1165. 

Bensingjald, rg., 423. 
Bergbóra Ragnarsdóttir, 1168. 
Bernstein, Karl, 1158. 

Bifreiðagjöld, rg., 1--5, 891—895. 
Bifreiðar, bifhjól, innflutningsgjald, rg., 

267—-268. 
Birgir Ágústsson, 1165. 
Birgitta K. Pálsdóttir, 1164. 
Birna Á. Olsen, 1160. 
Biskupstungnahr., jarðir, augl., 763. 
Bjarni Jónasson, 1160. 
Bjarni Torfason, 1169. 
Björg Björnsdóttir, 1157. 

augl.,
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Björg Ólafsdóttir, 1164. 
Björg Rafnar, 1161. 
Björn Jósef Arnviðarson, 1167. 
Björn Árdal, 1168. 
Björn Ólafur Hallgrímsson, 1168. 
Björn Þórarinsson, 1161. 

Blake, James J., 1158, 1171. 

Blönduós, hafnarsjóður, gjsk., br., 181— 
182; hitaveita, gjsk., br., 659, 775; hross, 
rg., 120—-121. 

Bolungarvík, hafnarsjóður, 
82—83; heimilisþjónusta, 

1008. 
Borgarfjarðarhr.,  hafnarsjóður,  gjsk., 

br., 99—-100; holræsi, rg., 136— 137. 
Borgarfjarðarsýsla, sýsluvegasjóður, sþ., 

200—206. 
Borgarnes, aðalskipulags,  augl., 349; 

hafnarsjóður, gjsk., br. 73—74; raf- 
veita, gjsk., 34—-37, br., 657— 658; um- 

ferð, augl., 757. 
Borgarneshr., stjórn hreppsmálefna, sþ., 

739-748. 
Botnvarpa, flotvarpa, möskvastærðir, rg., 

687—688. 
Bóthildur Steinþórsdóttir, 1164. 
Breiðdalsvík, hafnarsjóður, gjsk., 

106— 107. 
Brunavarnir, brunamál, rg., 455—486. 
Bryndís Jónsdóttir, 1166. 

Brynjólfur Kjartansson, 1160. 
Búðahr., hundahald, sþ., 331—332. 

Búðakauptún, hafnarsjóður, gjsk., br., 
179—-180. 

Búnaðarsamband Vestfjarða, húsagerðar- 
sþ., 304—306. 

Byggingarsjóður aldraðs fólks, rg., 680— 
681. 

Byggingarsþ., Ölfushr., viðauki, 141—-142. 
Byhr, Sven-Erik, 1158. 
Bæjanöfn, 1005--1006. 
Bæjarmál, Vestmannaeyjar, sþ., 424—434. 

gjsk., br. 
rg., 1007— 

  

br., 
  

  

Bæjarmálefni, Akranes, rg., 375—386; 
Húsavík, sþ., 386—398; Selfoss, sþ., 

594—544. 
Bækur, innfluttar, söluskattur, augl., 553 

-——554. 

C. 

Cluthe, Frederik S., 1158. 

Constable, Peter J., 1169. 

Cullman, Carl Wilhelm, 1167. 

D. 
Dalvík, hafnarsjóður, gjsk., br., 153—-154; 

hitaveita, gjsk., br., 454. 
Daurella, Jose, 1157. 

Desbans, Francois, 1170. 

Dino, Bashkin, 1170. 

Djúpivogur, hafnarsjóður, gjsk., br., 154 
— 155. 

Dómsmálagjöld, rg., br., 31 
Dragoi, Stana, 1170. 

Dumas-Lairolle, Jacques, 1157. 
Dyrhólahöfn, hafnarrg., 832—834. 
Dýralæknir, án fastrar búsetu, erindisbr., 

285—286. 

32, 301.   

E. 
Eggert Jónsson, 1169. 
Egill Sigurgeirsson, 1163. 
Egilsstaðahr., vatnsveita, rg., br., 13/— 

138. 
Eignarskattur, tekjuskattur, rg., br., 899. 
Einar Brekkan, 1168. 
Einar Oddsson, 1168. 
Einar Sindrason, 1168 (2). 
Einkaleyfi, 1153--1154. 
Einkasöluvörur, gjsk., 238, 676. 
Eiríkur Brynjólfsson, 1156. 
Eiturefni og hættuleg efni, rg., br., 735, 

rg., 919—930. 
Eldisstöðvar, klakstöðvar, 

eftirlit, rg., br., 329—-330. 
Elín Konráðsdóttir, 1167. 
Elinborg V. Jónsdóttir, 1164. 
Elli- og örorkulifeyrisþegar, 

ungsgjald síma, rg., 887—888. 
Embætti, sýslanir m.m., 1159— 1170. 
Embættisgengi, kennarar og skólastjórar, 

erindisbr., 818—819. 
Erdland, Otto, 1157. 
Ericson, Richard A., 1171. 

Erkko, Aatos, 1159. 
Erla Ragna Ágústsdóttir, 1160. 
Erla Jónsdóttir, 1161. 
Erlendur Lárusson, 1170. 

Erlingur Ólafsson, 1169. 
van Erven Dorens, Robert Eduard, 1159. 

Eskifjörður, hafnarsjóður, gjsk., br., 103; 
hundahald, sþ., 814—8156. 

Etzler, Allan, 1158. 
Eva S. Einarsdóttir, 1164. 
Eygló Einarsdóttir, 1164. 
Eyjólfur Haraldsson, 1161. 

heilbrigðis- 

ársfjórð-
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Eyjólfur Þ. Haraldsson, 1161, 1162. 

Eyjólfur Sæmundsson, 1163. 

Eyrarbakki, rafveita, gjsk., 
skipulagsmál, r., 164— 166. 

Eyþór Hallsson, 1171. 

523—526; 

F. 
Farmenn, ferðamenn, tollfrjáls farangur, 

rg., 235—238, 322— 325. 
Fasteignamat, augl., 825—826. 
Fasteignaskattur, rg., br., 770. 

Fasteignaskráning, fasteignamat, 
826—832. 

Fellahr., holræsagjöld, rg., 343—-344. 
Fellshr., þingstaður, stj.br., 837. 
Feng, Chen, 1170. 
Ferðamálasjóður, rg., 451—452. 

Ferðamenn, farmenn, tollfrjáls farangur, 

rg., 235—238, 322—-325. 
Ferðaskrifstofur, rg., 452—-453; 

ingarfé, augl., 771. 
Fernández-Puyó, Gonzales, 1171. 

Félagsstofnun stúdenta, rg., br., 362. 

Finnbogi S. Jónasson, 1161. 

Finnur Guðmundsson, 1156. 
Firmatilkynningar, 1176— 1195. 
Firoozmand, Shahram, 1167. 
Fiskveiðasjóður Íslands, rg., 

357—358; rkn., 435—436. 
Fjóla Tómasdóttir, 1164. 
Flateyri, hafnarsjóður, gjsk., br., 81—82. 
Flotvarpa, botnvarpa,  möskvastærðir, 

rs., 687—688. 
Flugmálastjórn, skírteini, rg., 56/—636. 
Flugreglur, augl., 721—-723. 
Flutningsjöfnunargjald, sement, 

917. 
Forkaupsréttur, Hveragerðishr., sþ., 412; 

Ísafjarðarkaupstaður, augl., 146; Kópa- 

vogskaupstaður, sþ., 226; Neskaup- 

staður, sþ., 1006—-1007. 
Framleiðslueftirlit sjávarafurða, erindis- 

br., 65—-66, 66—68, 117— 118. 
Friðland,  augl.: Esjufjöll, 

Ingólfshöfði, 788— 789. 
Friðlýsing, augl.: Askja í Ódáðahrauni, 

391—-322; Ástjörn við Hafnarfjörð, 
299—-300; Dyrhólaeyjar, Dyrhólahr., 

143— 145; nokkrar plöntutegundir, 286 

—287. 
Friðunarsvæði, við Ísland, rg., 421—422, 

898. 

rg., 

  

trygg- 

239—-244, 

augl., 

297—298; 

Friðrik J. Friðriksson, 1165. 

Friðrik Kristján Guðbrandsson, 1161. 

Friðrik Vagn Guðjónsson, 1167. 
Friedman, Irving S., 1157. 

G. 
Gap, Chon Gi, 1170. 

Garðabær, umferð, augl., 

vatnsveita, gjsk., br., 134. 

Garðar Halldórsson, 1165. 

1009—1010; 

Gatnagerðargjöld: Húsavík, rg., 398— 
401; Hvammstangi, rg.,  206—208; 

Stöðvarfjörður, rg., 225—226, Þórs- 

höfn, rg., 764— 766. 

de Gaudemar, Jean, 1157. 
Gaulverjabæjarhr., skipulagsmál, r., 164 

— 166. 
Geir Friðbergsson, 1160. 

Geir Hallgrímsson, 1164. 

Geirþrúður Ásgeirsdóttir, 1156. 
Georg Ólafsson, 1164. 
Gengismunarsjóður, rg., 268—269, rg., 

br., 363, rg, 407—408, rg., 704—706, 

106—707. 
Gerðahr.,  rafveita,  gjsk., 

sveitarstjóri, sþ., 653—-6ð4. 
Gerður Steinþórsdóttir, 1166. 
Gestur Þorgrímsson, 1165. 

Gizur Gottskálksson, 1162. 
Gjaldeyrisleyfi, innflutnings-, rg., br., 11, 
Gjaldeyris- og innflutningsmál, rg., br., 

751— 1568, 901. 
Gjöf Jóns Sigurðssonar, rkn., 772— 773. 
Grandaraspil, línu- og netaspil, radar- 

speglar, r., 408—409. 
Grásleppuveiðar, rg., 156— 157. 
Grenivík, hafnarrg., 187—191, 

sjóður, gjsk., 191—195. 

Grétar Hrafn Guðmundsson, 1166. 

Grindavík, hafnarsjóður, gjsk., br.; 109— 
110, rafveita, gjsk., 500—-503. 

Grímsey, hafnarsjóður, gjsk., br., 92—93. 
Grundarfjörður, hafnarsjóður, gjsk., br., 

75—76. 
Grundvallarverð, óverkaður saltfiskur, 

söltuð ufsaflök, augl., 131, 819—-820. 

509—512; 

hafnar- 

  

Grunnskóli, heimavistir, rg., 888—890; 
íþróttarými, tr, 736—737; skipting 
kennslustunda, augl., 822—825; trún- 
aðarmenn og prófdómarar, r., 163— 164. 

Guðbjörg Davíðsdóttir, 1164.
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Guðbrandur Kjartansson, 1167. 
Guðjón S. Vilbergsson, 1165. 

Guðlaugur Hannesson, 1160. 
Guðmunda Ögmundsdóttir, 1166. 
Guðmundur Benediktsson, 1165. 

Guðmundur Eiríksson, 1166, 1168. 

Guðmundur Snorri Ingimarsson, 1168. 
Guðmundur Jónsson, 1157. 
Guðmundur Magnússon, 1166. 

Guðmundur Sigurðsson, 1165. 
Guðmundur Kristinn Sigurjónsson, 1162. 
Guðmundur Sophusson, 1166. 

Guðni Þorsteinsson, 1160. 

Guðríður Sigurðardóttir, 1163. 

Guðrún Agnarsdóttir, 1162. 
Guðrún H.M. Aradóttir, 1160. 
Guðrún Bergsdóttir, 1164. 
Guðrún Bjarnadóttir, 1164. 
Guðrún G. Eggertsdóttir, 1164. 
Guðrún Einarsdóttir, 1160. 

Guðrún Erlendsdóttir, 1162. 
Guðrún Edda Guðmundsdóttir, 1162. 

Guðrún Erna Hreiðarsdóttir, 1170. 
Guðrún Ingadóttir, 1164. 
Guðrún Kvaran, 1169. 
Guðrún Ólafsdóttir, 1164. 
Guðröður Jónsson, 1157. 

Gullbringusýsla, sýsluvegasjóður, sþ., 719 
—-721. 

Gullbrúðkaupssjóður Bjarna amtmanns 

Þorsteinssonar og Þórunnar Hannes- 

dóttur, rkn., 440. 

Gunnar G. Ásgeirsson, 1156. 
Gunnar Bjarnason, 1166. 

Gunnar Friðriksson, 1156. 

Gunnar Örn Guðmundsson, 1166. 
Gunnar Ingi Gunnarsson, 1165. 
Gunnar Már Gunnarsson, 1166. 

Gunnar Kristjánsson, 1169. 

Gunnar Sigurðsson, 1157. 

Gunnar Thoroddsen, 1169. 

Gunnar G. Þorsteinsson, 1164. 

Gunnlaugur B. Geirsson, 1167. 
(Gylfi Garðarsson, 1166. 
Gvong, Kil Jai, 1170. 

H. 
Hafdís Adolfsdóttir, 1164. 
Hafnarfjörður, hafnarsjóður, gjsk., br., 

1i3—114; rafveita, gjsk., br., 58, gjsk., 

493—4196, 913—-916; takmörkun leigu- 

bifreiða, rg., 47—50; umferð, augl., 232; 
umferð og bifreiðastöður, augl., 869. 

Hafnarkauptún, hafnarsjóður, gjsk., br., 
107—-108. 

Hafnarreglugerðir: Dyrhólahöfn, 
834; Grenivík, 187— 191. 

Hafnarsjóðir, gjsk.: Akranes, br., 265— 
266; Akureyri, br., 180— 181; Blönduós, 

br., 181—-182; Bolungarvík, br., 82—83; 
Borgarfjarðarhr., 99— 100; Borgarnes, 
br., 73— 74; Breiðdalsvík, br., 106--107; 

Búðakauptún, br., 179—180; Dalvík, 

br., 153— 164; Djúpivogur, br., 154— 
155; Eskifjörður, br., 103; Flateyrar- 
kauptún, br., 81—82; Grenivík, 191 
195; Grímsey, br., 92—93; Grindavik, 

br., 109—110, Grundarfjörður, br., 75— 

16; Hafnarfjörður, br., 113— 114; Hafn- 

rkauptún, br., 107—108; Hofsós, br., 

86—89; Hrísey, br. 91—92; Húsavík, 

br., 93—-94; Hvammstangi, br., 85; Ísa- 

fjörður, br., 83—-84; Kópasker, br., 95; 

832— 

  

  

Landshöfn, Keflavík, Njarðvík, br., 

114—115; landshöfn, Rifi, br., 233— 

234; landshöfn, Þorlákshöfn, br., 115 

116; Miðneshr., br., 111— 112; Neskaup- 

staður, br. 101—102; Ólafsfjörður, 
br., 90—-91; Ólafsvík, br., 14—75; Pat- 

rekshöfn, br., 78—79; Raufarhöfn, br., 

96—97; Reyðarfjörður, br. 104; 

Reykjavík, br., 72—73; Sauðárkrókur, 
br., 87—88; Seyðisfjörður, br., 100— 

101; Siglufjörður, br., 89—90; Skaga- 
strönd, br., 86—-87; Stykkishólmur, br., 

16—77; Stöðvarfjörður, br., 105; Suður- 

eyri, br., 155— 156; Tálknafjörður, br., 

19—80;, Vestmannaeyjar, br., 108—109; 

Vogar, br., 112— 113; Vopnafjörður, br., 

95—-99, Þingeyri, br., 80—81; Þórshöfn, 

br., 97--98. 
Hallbergs, Thomas, 1165. 
Halldór Jónsson, 1159. 

Hallfríður Alfreðsdóttir, 1164. 

Hanna María Gunnarsdóttir, 1160. 

Hanna María Siggeirsdóttir, 1163. 
Hans G. Andersen, 1160, 1161. 

Hansen, Harald, 1168. 

Hansen, Otto, 1158. 

Happdrætti DAS, rg., br., 71. 

Happdrætti Háskóla Íslands, rg,, br., 692. 
Haraldur Kröver, 1160, 1161. 
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Haraldur Tómasson, 1161. 

Hardy, Anthony John, 1162. 

Hastert, Roger, 1171. 

Haukur Ragnarsson, 1161, 1164. 

Haverli, Hava, 1171. 

van Hazebrouck, Erwin, 1158. 

Hákon Guðmundsson, 1164. 
Heiðursmerki, 1156--1159. 

Heilbrigðiseftirlit, klakstöðvar, 
stöðvar, rg., br., 329—-330. 

Heilbrigðismálaráð, rg., 366—369. 
Heilsugæslustöð, hjúkrunarforstjóri, er- 

indisbr., 733—-734. 

Heilsuhæli NLFÍ, rg., 1004—1005. 
Heimavistarskóli, greiðslur fyrir gæslu- 

störf, r., 870. 

Heimilishjálp, Húsavík, gjsk., 272—273. 

Heimilisþjónusta, Akureyri, gjsk., 69— 
70; Bolungarvík, rg., 1007—-1008. 

Heimir Bjarnason, 1161. 

Heinrichs, Heinrich M., 1157. 

Helena M. Ottósdóttir, 1164. 
Helga Guðmundsdóttir, 1166. 

Helsa Hannesdóttir, 1162. 

Helga Kristjánsdóttir, 1157. 

Helga Snæbjörnsdóttir, 1160. 

Helga Þ. Vilhjálmsdóttir, 1162. 

Helgi Gíslason, 1170. 
Helgi Hauksson, 1163. 
Helgi Þ. Valdimarsson, 1159. 
Hella, apótek, augl., 890. 
Heyrnleysingjaskóli, framhaldsdeild, rg., 

701--702. 
Hildur Hafstað, 1168. 

Hildur Thorarensen, 1168. 

Hilmar Björgvinsson, 1163. 
Hitaveitur, gjsk.: Akureyri, br., 489, 777; 

Blönduós, br., 659, 775; Dalvík, br., 454; 

Húsavík, br., 54, 656—657; Hvamms- 

tangi, br., 661; Laugarás, br., 655—656; 

Mosfellshr., br., 264—265, 776; Ólafs- 
fjörður, br., 266; Reykjahlíð, br., 263— 

264; Reykjavík, 50—52, 487—489; Sauð- 

árkrókur, br., 656, 885; Selfoss, 661— 

662; Seltjarnarnes, 55—-56; Siglufjörð- 
ur, br., 264, 664; Suðureyri, br., 62— 

53, 500, 775— 776; Suðurnesja, br., 267. 

Hjalti Zophoníasson, 1165. 

Hjúkrunarforstjóri, heilsugæslustöð, er- 

indisbr., 733—734. 
Hjördís Jónsdóttir, 1162. 
Hjörleifur Guttormsson, 1167. 

eldis- 

  

  

Hjörtur Aðalsteinsson, 1163. 
Hlutafélög, 1171— 1175. 
Hlöðver Kjartansson, 1166. 
Hofsós, hafnarsjóður, gjsk., br., 88—89. 
Holmberg, Maj-Lis, 1158. 
Holræsi, rg.: Borgarfjarðarhr., 136— 13"; 

Fellahr., 343—344; Hvammstangahr., 
br., 348; Höfðahr., br., 333; Varmahlíð, 

546—-547; Þórshöfn, br., 735—736. 

Hove, Olav, 1157. 

Hólmfríður Geirdal Jónsdóttir, 1160. 

Hrafn, svartbakur, eyðing, rg., br., 272. 

Hrafnkell Helgason, 1163. 
Hraungerðishr., skipulagsmál, r., 164— 

166. 
Hrefna Jóhannsdóttir, 1164. 
Hreindýraveiðar, r., 446— 447. 

Hreppsmálefni, stjórn, Borgarneshr., sþ., 
139—-748. 

Hrísey, hafnarsjóður, gjsk., br., 91—92. 
Hross, Blönduóshr., rg., 120— 121. 

Hrunamannahr., jarðir, augl., 763. 

Hrönn Jónsdóttir, 1160. 
Hulda Guðlaug Sigurðardóttir, 1160. 
Hundahald, Búðahr., sþ., 331—332; Eski- 

fjörður, sþ., 814—815; Reyðarfjarðar- 
hr., rg., 561; Selfosshr., sþ., 68—69; 

Skútustaðahr., sþ., 349—350. 
Húsagerðarsþ., Búnaðarsamband  Vest- 

fjarða, 304-—-306. 
Húsavík, aðalskipulag, augl, 71; bæjar- 

  

málefni, sþ., 386—398; gatnagerðar- 
gjöld, rg., 398—401; hafnarsjóður, 
gjsk., br., 93—94; heimilishjálp, gjsk., 
272—273; hitaveita, gjsk., br., 54, 656— 
657; rafveita, gjsk., 712— 714. 

Hvammstangi, gatnagerðargjöld, rg., 206 
—-208; hafnarsjóður, gjsk., br., 85; 

hitaveita, gjsk., br., 661; holræsi, rg., 

br., 348; vatnsskattur, rg., br., 328— 

329. 
Hveragerði, forkaupsréttur, sþ., 412; raf- 

veita, gjsk., 523—526. 
Hvítársíðuhr., þingstaður, stj.br., 837. 
Höfðahr., holræsagjöld, rg., br., 333; 

vatnsveita, rg., 532—533. 
Hörður Alfreðsson, 1162. 

1, Í. 
Indriði Indriðason, 1157. 

Iðönlánasjóður, rkn., 834—836.  
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Iðntæknistofnun Íslands, rannsóknir og 
tækniþjónusta, gjsk., 707—-709. 

Ingibjörg Árnadóttir, 1160. 
Ingibjörg Benediktsdóttir, 1163. 
íngibjörg Jakobsdóttir, 1164. 
Ingibjörg Danielsdóttir Nielsen, 1160. 
Ingimar Einarsson, 1163. 
Ingimar Finnbjörnsson, 1156. 
Ingólfur Davíðsson, 1156. 

Ingvi S. Ingvarsson, 1167. 

Innflutnings- og gjaldeyrisleyfi, rg., br., 
11. 

Innflutningsmál, og gjaldeyris-, rg., br., 
151—758, 901. 

Innheimtumenn ríkissjóðs, laun, rs., br., 

556—557. 
Innri-Njarðvík, skipulag, augl., 273. 

Ísafjörður, forkaupsréttur, augl., 146; 

hafnarsjóður, gjsk., br., 83—84; leigu- 

bifreiðar, rg., 409—410; vatnsveita, 

gjsk., br., 183. 
Ísleifur Halldórsson, 1165. 
Íslenska UNESCO-nefndin, r,. 333 

Ívar Guðmundsson, 1156. 

  

  335. 

J. 

Jakob J. Havsteen, 1159. 

Janssen, Ludwig, 1157. 

Jarðvari, rg., 222—223. 

Johannidis, Gavras, 1157. 

Jóhann Guðmundsson, 1161. 

Jóhann Guðnason, 1167. 

Jóhanna H. Hólmsteinsdóttir, 1160. 

Jóhanna Sigurðardóttir, 1164. 

Jóhanna Vigfúsdóttir, 1157. 

Jóhannes Björnsson, 1168. 

Jóhannes L.L. Helgason, 1163. 

Jón Kr. Arason, 1164. 

Jón Guðmundsson, 1159. 

Jón E. Gunnlaugsson, 1162. 
Jón A. Jóhannsson, 1163. 

Jón Loftsson, 1163. 

Jón Nordal, 1156. 

Jón Sigtryggsson, 1169. 
Jón Skaftason, 1167. 

Jón Þórir Sverrisson, 1169. 

Jón Þorsteinsson, 1159. 

Jón Þórarinsson, 1157. 

Jóna Erlendsdóttir, 1156. 

Jósef Skaftason, 1161. 

Jósep Blöndal, 1168. 

Júlíus Kristinn Magnússon, 1167. 

Jöfnunargjald, rg., 402—406, 759— 763. 
Jöfnunarsjóður sveitarfélaga, rkn., 872— 

874. 

K. 
Kaijser, Olof R., 1171. 

Karen Eiríksdóttir, 1160. 
Karl Guðmundsson, 1156. 

Karl Helgason, í160. 
Karólína Benediktsdóttir, 1164. 

Katrín Hulda Tómasdóttir, 1164. 
Keflavík, leigubifreiðar, rg., 1000—1004, 

rafveita, gjsk., 509—512; skipulagsmál, 
r., 158— 159. 

Keflavík, Njarðvík, landshöfn, gjsk., br., 

114— 115. 
Keflavíkurflugvöllur, 

158—159; tollfrjálsar 
443—-445. 

Kennaraháskóli Íslands, erindisbr., 56— 

57. 
Kennarar og skólastjórar, embættisgengi, 

erindisbr., 818—-819. 

Kjartan Blöndal, 1163. 

Kjartan Jóhannsson, 1167. 

Kjartan J. Jóhannesson, 1159, 1168. 

Kjartan Magnússon, 1160. 
Kjartan Ólafsson, 1165. 
Klakstóðvar,  eldisstöðvar, 

eftirlit, rg., br., 329—-330. 

Konráð Guðmundsson, 1157. 

Konráð A. Lúðvíksson, 1159. 

Kópasker, hafnarsjóður, gjsk., br., 95. 
Kópavogur, forkaupsréttur, sþ., 225; um- 

ferð, augl., 37—-38, 1010; vatnsveita, 

rg., br., 12. 
Kress, Bruno, 1158. 

Kristbjörg Þórðardóttir, 1159. 
Kristborg Björgvinsdóttir, 1164. 
Kristinn Eyjólfsson, 1159. 
Kristín Aðalsteinsdóttir, 1160. 

Kristín Halla Jónsdóttir, 1165. 

Kristín Magnússon, 1163. 
Kristín Oddsdóttir, 1164. 

Kristin Óladóttir, 1164. 
Kristín Sveinbjörnsdóttir, 1163. 
Kristín Þórðardóttir, 1164. 

Kristján Erlendsson, 1160. 

Kristján Valur Ingólfsson, 1167. 

Kristján Sigurðsson, 1169. 
Kristófer Þorleifsson, 1165. 

skipulagsmál, r., 

verslanir, rg., 

heilbrigðis-
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L. 
Lahtonen, Pentti Tlmari, 1157. 

Landshöfnin, Rifi, gjsk., br., 233—- 234. 

Langvad, Sören, 1157. 

Lassinantti, Ragnar, 1158. 
de Latour Dejean, Jacques Pradelles, 

1158. 
Laufey Aðalsteinsdóttir, 1164. 

Laugarás, hitaveita, gjsk., br., 655—656. 
Laxá, Mývatn, verndun, rg., 208—212. 
Laxárvirkjun, gjsk., augl., 138. 

Lánafyrirgreiðsla, vaxtakjör, samningur 
fjármálaráðuneytisins og Seðlabanka 
Íslands, augl., 278—280. 

Lára Halla Maack, 1161. 
Lárus Helgason, 1163. 
Leifland, Björn, 1167. 
Leifur Dungal, 1161, 1166. 
Leigubifreiðar, Akranes, rg., br., 772; 

gjaldmælar, rg., 930—932, Hafnarfjörð- 
ur, rg, 47—50; Keflavík, rg., 1000— 

1004; Sauðárkrókur rg, 386—339; 

Vörubílstjórafélag Ísfirðinga, rg., 409— 
410. 

Leiklistarskóli Íslands, rg., 300—304. 
Lifeyrissjóðir, kaup á skuldabréfum, rg., 
223—224. 

Lífeyrissjóður bænda, rkn., 487—438. 

Liknarsjóður Margrétar Árnadóttur, Al- 
viðru, rkn., 183, 1009. 

Linu- og netasvæði, Faxaflói, rg., 807. 
Linuveiðar, bann, Snæfellsnes, rg., 124. 

Loðna, löndun, rg., 122—124. 

Loðnunætur, lágmarksmöskvastærð, rg., 

269—270. 
Loðnuveiðar, rg., 53—54; bann, rg,, 837. 

Lorentzen. Annemarie, 1170. 

Lovísa Kristjánsdóttir, 1166. 

Lydvo, Olav, 1170. 
Lyf, ávísun lækna, augl., 555 —556. 
Lyfjabúðir, afgreiðslutími, Reykjavík, 

rg., br., 270. 
Lyfjaeftirlit, eftirlitsgjald, rg., 448—449, 
Lyfjafræðingar, veiting sérfræðingsleyfa, 

rg., 933—-934. 
Lyfjakostnaður, rg., 547—549. 
Lyfjastaðlar, augl., 58, 
Lækningaleyfi, augl., 330. 
Löggildingarstofan, gjsk., 10— 11. 
Lögbirtingablaðið, gjald fyrir tilkynn- 
ingar, augl., 665. 
Lögreglusb., Akureyri, br., 182—-183. 

M. 
Magnús Böðvarsson, 1160. 

Magnús Már Lárússon, 1157. 
Magnús Magnússon, 1164. 

Magnús H. Magnússon, 1167. 

Magnús Ólalfsson, 1170. 
Magnús Runólfsson, 1156. 
Magnús K. Sigurjónsson, 1168. 
Maksum-ul Hakim, Justice, 1171. 

Margrét Jónasdóttir, 1164. 

Margrét Sigríður Magnúsdóttir, 1164. 
Margrét Helga Pálsdóttir, 1164. 
Margrét Þorvarðardóttir, 1164. 

Marinó Pétur Hafstein, 1165. 

Marinó Kristinsson, 1165. 
Maria Björnsdóttir, 1164. 
María Gísladóttir, 1164. 
Marteinsson, Clifford Ásmundur, 1168. 
Martin, Gerald P.R., 1157. 
Matkin, Robert Daniel, 1169. 

Matthea Ólafsdóttir, 1164. 
de Meira Penna, José Osvaldo, 1170. 
Menntamálaráðuneytið, verkefni, skipu- 

lag, starfsreglur, augl., br., 285. 

de Mesquita, André Teixeira, 1170. 

Miðneshr., hafnarsjóður, gjsk., br., 111— 

112, rafveita, gjsk., 497—-499. 

Minningargjafasjóður, rkn., 563—566. 
Miyako Kashima Þórðarson, 1167. 
Mosfellshr., hitaveita, gjsk., br., 264— 

265, 776. 
Mucalov, Zivko, 1160. 

Mýrasýsla, sýsluvegasjóður, sþ., 
200. 

Myvatn, Laxá, verndun, rg., 208—212. 

Mælitæki og vogaráhöld, löggilding og 
eftirlit, gjsk., 10— 11. 

Möskvastærðir, botnvarpa, flotvarpa, rg., 
687—688. 

195— 

N. 
Nauteyrarhr., skipulag, augl., 283. 
Navarat, Chet, 1170. 
Námslán, námsstyrkir, rg., br., 330—-331, 

406. 
Nesjahr., sveitarstjóri, sþ., 763— 764. 
Neskaupstaður, forkaupsréttur, sþ., 1006 

—1007; hafnarsjóður, gjsk., br., 101-- 
102. 

Nielsen, Arne, 1169. 

Níels P. Sigurðsson, 1166, 1168.
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Njarðvík,  rafveita,  gjsk,,  512—515,; 
skipulagsmál, r., 158—159; umferð, 

augl., 778; Keflavík, landshöfn, gjsk., 
br., 114— 115. 

Noyan, Kemal, 1166. 
Numminen, Jaakko, 1159. 

0, Ó. 
Olíumengun sjávar, búnaður íslenskra 

skipa, r., 815—818. 

Orkubú Vestfjarða, gjsk., 316--320, 714— 

719; rg., 306—316. 
Ófeigur Ófeigsson, 1157. 
Ólafsfjörður, hafnarsjóður, gjsk., br., 

90—-91; hitaveita, gjsk., br., 266; lokun 

sölubúða, sþ., 738— 739; umferð, augl., 

713—114. 
Ólafsvíkurhr., 

74—75. 
Ólafur Ásgeirsson, 1168. 
Ólafur Bjarnason, 1164, 1165. 
Ólafur Hallgrímsson, 1162. 
Ólafur Hansson, 1169. 
Ólafur R. Ingimarsson, 1168. 
Ólafur Pétur Jakobsson, 1168. 
Ólafur Jóhannesson, 1167, 1169. 
Ólafur H. Oddsson, 1165. 
Ólöf Sighvatsdóttir, 1162. 
Ólöf Regína Torfadóttir, 1169. 

hafnarsjóður, gjsk., br., 

P. 
Patrekshöfn, hafnarsjóður, gjsk., br., 78— 

79. 
Páll Eiríksson, 1160. 

Páll N. Þorsteinsson, 1166. 

Pálmi Matthíasson, 1161. 

Peltola, Ásta, 1158. 
Pétur Eggerz, 1165, 1168. 
Pétur Már Jónsson, 1163. 

Pétur Kjerúlf, 1160. 
Pétur Sigurðsson, 1157. 
Pétur Sigurgeirsson, 1157. 
Pétur Thorsteinsson, 1159, 1161, 1169. 

Philippe, André, 1158, 1171. 
Pirro, Joseph P., 1158. 

Poleszcuk, Romuald, 1170. 

Póstþjónusta, gjsk., 29—30, 126—127, 
261—-262, 805—806; rg., br., 125. 

R. 
Rafmagnsveita Reykjavíkur, gjsk., 490— 

493. 

Rafmagnsveitur ríkisins, gjsk., augl., 64, 

br., 139— 141, 270—272, gjsk., 504—509. 

Raforkuvirki, rg., br., 280—281, 282—283. 

Rafveitur, gjsk.: Akranes, br., 678—679; 

Akureyri, 520—523; Borgarnes, 34—37, 

br., 657—658; Eyrarbakki, 628—526; 

Gerðahr., 509—512; Grindavík, 500— 

503; Hafnarfjörður, br., 58, 493—496, 

913—916; Hveragerði, 523—526; Húsa- 

vík, 712— 714 Keflavík, 509—512, Mið- 

neshr., 497—499; Njarðvík, 512—515, 

Reyðarfjörður, br., 33, 662—664; Sauð- 

árkrókur, 518—520; Selfoss, 523—526; 

Siglufjörður,  659—660; Stokkseyri, 

523—526; Vatnsleysustrandarhr., $515— 

518; Vestmannaeyjar, 766--770; Vogar, 

515—-518. 
Ragnar Arnalds, 1167. 

Bagnar Halldór Hall, 1167. 
Ragnar Ó. Steinarsson, 1168. 
Ragnheiður Sigurðardóttir, 1164. 
Ragnhildur Birna Jóhannsdóttir, 1160. 
Ragnhildur Kolbeins, 1164. 
Ragnhildur E. Þórðardóttir, 1165. 
Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins, gjsk., 

363—366. 
Rannsóknastofnun landbúnaðarins, gjsk., 

345—347. 
Rannveig Ólafsdóttir, 1164. 
Raufarhöfn, hafnarsjóður, gjsk., br., 96— 

97; vatnsveita, rg., br., 159—160. 

Rebekka Jónsdóttir, 1164. 

Reglugerð, sem numin er úr gildi, augl., 

288. 
Reyðarfjörður, hafnarsjóður, gjsk., br., 

104; hundahald, rg., 561; rafveita, 

gjsk., br., 33, 662—664; umferð, augl., 

1008. 
Reykholtsdalshr., skipulag, augl., 38. 
Reykjahlíð, hitaveita, gjsk., br., 263 264. 

Reykjavík, afgreiðslutími lyfjabúða, rg., 
br., 270; hafnarsjóður, gjsk., br., 72— 
73; hitaveita, gjsk., 50—52, 287—289; 
rafmasnsveita, gjsk., 490—493; sorp- 

tunnuleiga, augl., 59; sundstaðir, gjsk., 
59, 454; umferð, augl., 59—60, 274, 821 
—-822; vatnsskattur, rg., br., 70— 71. 

Reynir Þorsteinsson, 1163. 

Riehm, Jean-Noél, 1162. 
Rivlin, David £Z., 1171. 

Ríkisfangelsi, Akureyri, rg., 161. 
Ríkissjóður, aukatekjur, rg., 6—9. 
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Rojas, Marcella Iniguez, 1165. 
Roszak, Jerzy, 1170. 

S. 
Saillard, Jean-Marie, 1157. 
Sakamenn, framsal til Danmerkur, Finn- 

lands, Noregs og Svíþjóðar, augl., 186. 
Samábyrgð Íslands, rg., 709— 712; rkn., 

782— 784, 785— 781. 
Samgöngubótasjóður 

rkn., 439. 
Samkeppnisiðnaður, tollur og sölugjald, 

augl., 527— 531. 
Samningur, milli fjármálaráðuneytisins 

og Seðlabanka Íslands, augl., 278—280. 

Samúel J. Samúelsson, 1165. 
Samvinnubanki Íslands, rkn., 419—490. 
Sandvíkurhr., skipulag, augl., 162; skipu- 

lagsmál, r., 164— 166. 
Saran, Sashi Bhushan, 1162. 

Sauðárkrókur, hafnarsjóður, gjsk., br., 
87—88; hitaveita, gjsk., br., 656, 885; 

leigubifreiðar, rg., 336—339; rafveita, 

gjsk., 518—520; stjórn, sþ., 288—297; 
vatnsveita, rg., br., 369—-371. 

Sauðfjárbaðanir, rg., 549—553. 

Páls Jónssonar, 

Sauðfjárveikivarnir, mörk og marka- 

skrár, rg., 878—883. 
Schalbours, Jean-Claude, 1169. 

Schulze, Wilhelm, 1159. 

Selfoss, bæjarmálefni, sþ., 594—544; 

hitaveita, gjsk., 661—662; hundahald, 
sþ., 68—69; rafveita, gjsk., 523—526; 

skipulagsmál, r., 164— 166; sundhöll, 

augl., 726. 
Seltjarnarnes, hitaveita, gjsk., 55—ö6. 
Sement, flutningsjöfnunargjald,  augl., 

917. 
Sendiherrar og ræðismenn, 1170— 1171. 

Sesselja Jónsdóttir, 1156. 

Seyðisfjörður, aðalskipulag, augl., 329; 
hafnarsjóður, gjsk., br., 100— 101. 

Sérlyf, skráning, rg., br., 1011. 

Shelvankar, K.S., 1170. 

Sigfús Gauti Þórðarson, 1160. 
Sighvatur Birgir Emilsson, 1163. 
Siglingalög, upphæð bóta, augl., 348. 
Siglufjörður, hafnarsjóður, gjsk., br., 

8g—90; hitaveita, gjsk., br., 264, 664; 
rafveita, gjsk, 659—660. 

Signy Gestsdóttir, 1164. 
Sigríður Kristinsdóttir, 1164. 

Sigríður Sigurjónsdóttir, 1160. 
Sigrún Gerða Gísladóttir, 1164. 

Sigrún Hulda Jónsdóttir, 1164. 

Sigrún Magnúsdóttir, 1159. 

Sigrún Óskarsdóttir, 1160. 
Sigrún Sigurjónsdóttir, 1164. 
Sigrún Þorsteinsdóttir, 1166. 

Sigurborg Einarsdóttir, 1164. 
Sigurður Gíslason, 1168. 
Sigurður Pétursson, 1162. 
Sigurður Richter, 1165. 
Sigurður Ingi Sigurðsson, 1162. 
Sigurður Samúel Sigurðsson, 1168. 
Sigurður Stefánsson, 1169. 

Sigurður E. Þorvaldsson, 1165. 

Sigurjón Benediktsson, 1161. 
Sigurjón Jónsson, 1170. 
Sigurlaug Sigurðardóttir, 1165. 
Sigurveig Sigurðardóttir, 1160. 
Síldveiðar, rg., 554—555. 
Símaþjónusta, gjsk. og r., 13—28, 245— 

260, 789—804. 
Sími, ársfjórðungsgjald elli- og örorku- 

lífeyrisþega, rg., 887—888. 

Sjóðurinn Gerðuminning, rkn., 438—439. 
Sjúkratryggðir, greiðslur til samlags- 

lækna, rg., 283—284. 

Sjöfn Arnórsdóttir, 1164. 

Skagafjarðarprófastsdæmi, stj.br., 838. 
Skagaströnd, hafnarsjóður, gjsk., br., 

86—87. 
Skattar, framkvæmd álagningar, rg., 703. 
Skelfiskveiðar, rg., 118— 119. 

Skemmtibátar, örvggisbúnaður, r., 410— 
412. 

Skip, merking, r., 
búnaður, r., 935 

  

692—694; 
999. 

smíði og 
  

Skipasmíðar, skipaviðgerðir, endur- 
greiðsla gjalda, augl., br., 274. 

Skipulag, augl.: Innri-Njarðvík, 273; 
Nauteyrarhr., 283; 

38; Sandvíkurhr., 

692. 
Skipulagsáætlanir, rg., br., 145. 
Skipulagsmál, Eyrarbakkahr., r., 164— 

166; Gaulverjabæjarhr., r., 164— 166; 
Hraungerðishr., r., 164— 166; Keflavík, 

r., 158—169; Keflavíkurflugvöllur, r., 

158— 159; Njarðvík, r., 158—159; Sand- 
víkurhr., r., 164— 166; Selfoss, r., 164— 
166; Stokkseyri, r., 164— 166; Villinga- 

holtshr., r., 164— 166. 

Reykholtsdalshr., 

162; Súðavíkurhr.,
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Skipulagsskrár: Margrétarsjóður, 172— 
173; Minningarsjóður Aðalsteins Krist- 
jánssonar, 418—-419; Minningarsjóður 
bræðranna frá Sveinagörðum, 347; 
Minningarsjóður Hermanns Haralds- 
sonar frá Heiðarseli, S-Þingeyjarsýslu, 
415—416; Minningarsjóður hjónanna 
frú Guðrúnar Guðfinnu Þorláksdóttur 
Schram og Gísla Björnssonar, 169— 
170; Minningarsjóður hjónanna Lárus- 
ar Björnssonar og Péturínu Bjargar Jó- 
hannsdóttur, Grímstungu, Vatnsdal, 

413—414; Minningarsjóður Vestri- 
Garðsaukahjóna, Jóns Árnasonar og 
Sigríðar Skúladóttur, 777— 778; Minn- 
ingarsjóður um Erlu skáldkonu, 809— 

810; Námssjóður # Blindrafélagsins, 

414—415; Námssjóður Lis og Ingvard 
Thorsen, 417-—418; Nórusjóður, 168— 

169; Nýlistasafnið, 339—-343; Samtökin 
„Ungt fólk með hlutverk,“ 170— 172; 

Styrktarfélags og Styrktarsjóður Söng- 
skólans í Reykjavík, 810—811; Styrkt- 
arsjóður hjónanna Ingibjargar Sumar- 

liðadóttur og Karls Guðmundssonar frá 
Valshamri, 808—809; Söngskólinn í 

Reykjavík, 811—812; Verðlaunasjóður 

hjónanna Lárusar Björnssonar bónda 
og Péturínu Jóhannsdóttur húsfreyju 
í Grímstungu, Áshreppi, Austur-Húna- 
vatnssýslu, 325—326; Þjónustumiðstöð 

Bókasafna, 558—560. 
Skotvopn, skotfæri, rg., 39—47, augl., 449. 

Skotvopn, sprengiefni, skoteldar, endur- 
nvýjun leyfa, augl., 918. 

Skólamannvirki, stofnkostnaður, 

721— 733. 
Skúli Johnsen, 1165. 
Skúli Ævarr Steinsson, 1167. 
Skútustaðahr., hundahald, sþ., 349—350. 
Soffía Ingadóttir, 1168. 
Sonne, Adolf, 1158. 
Sorplosun, Akureyri, sþ., 371—-373. 
Sorptunnuleiga, Reykjavík, augl., 59. 
Sólrún Biðrnsdóttir, 1160. 
Sólveig Kaldalóns Jónsdóttir, 1164. 
Sninelli, Ferdinando, 1162. 
Stefán Arnórsson, 1165. 
Stefán Carlsson, 1159. 
Stefán Esgertsson, 1165. 

Stefán Finnsson, 1165. 

Stefán Haraldsson, 1169. 

  

  

  

rg., 

Steingrímur Hermannsson, 1167. 
Steinunn Pétursdóttir, 1164. 
Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi, rg., 

683—686. 
Stokkseyrarhr., skipulagsmál, r., 

166; rafveita, gjsk. 523—526. 

Sturla Friðriksson, 1156. 

Stykkishólmur, hafnarsjóður, gjsk., br., 
76— 77. 

Stöðvarfjörður,  gatnagerðargjöld, rg., 

225—226; hafnarsjóður, gjsk., br., 105. 
Suðureyri, hafnarsjóður, sjsk., br., 155— 

156; hitaveita, gjsk., br., 52—53, 500, 

715—776. 
Suðurfjarðahr., sveitarstjóri, sþ., 545. 
Sundhöll, Akureyri, gjsk., 226, augl., 733; 

Selfoss, angl., 726. 

Sundstaðir, Reykjavík, sjsk., 59, 454. 
Súðavíkurhr., skipulag, 692. 
Svartbakur, hrafn, eyðing, rg., br., 272. 

Svava Hrönn Guðmundsdóttir, 1162. 

Svava Sveinbjörnsdóttir, 1164. 

Svavar Gestsson, 1167. 

Sveinbjörn Björnsson, 1161. 
Sveinfríður Sigurpálsdóttir, 1164. 
Sveinn Björnsson, 1167 (2). 

Sveinn Kjartansson, 1168. 

Sveitarstjórar, sþ.: Gerðahr., 653 
Nesjahr.,  763—764; 
545. 

Sven Þ. Sigurðsson, 1162. 

Sverrir H. Gunnlaugsson, 1161. 

Swedman, Sven Erik, 1158. 
Swell, G.G., 1170. 
Sýsluvegasjóðir; sþ.: Borgarfjarðarsýsla, 

200—-206; Gullbringnsýsla, 719— 721; 

Mýrasýsla, 195—200. 
Söfnunarsjóður Íslands, rkn., 562—-563. 

Sölnubúðir, lokun, Ólafsfjörður, sþ., 738— 

739. 
Söluskattsundanþága, 

675. 
Söluskattur, rg., br., 450, 670—674, 896— 

897; innfluttar prentaðar bækur, augl., 

553—-554. 

164— 

  654; 
Suðurfjarðahr., 

gildistaka, augl., 

  

T. 
Takigawe, Masahisa, 1171. 

Tavlor, Arnold R., 1158. 

Tálknafjarðarhr.,  hafnarsjóður, 

br., 79—80. 
Tekjuskattur, eignarskattur, rg., br., 899. 

gjsk.,



LXIX 

Thorkilliisjóður, rkn., 748—749, 749—750, 

150--751, 752, 753, 754, 755, 756. 
Thorning-Petersen, Valdemar, 1169. 
Togveiðar, bann á Strandgrunni, rg., br., 

9; bann í Djúpál, rg., 677; í Djúpál, 
niðurfelling banns, rg., 757; niðurfell- 
ing banns á Strandagrunni, rg., 275. 

Tokura, Eiji, 1171. 
Tollafgreiðslugengi, augl., 888. 
Tollfrjálsar verslanir, Keflavíkurflug- 

völlur, rg., 443—445. 

Tollur, niðurfelling, augl., 527— 531. 

Tómas Árnason, 1167. 

Tómas Á. Jónasson, 1163. 
Tómas Ingi Olrich, 1165. 

Tryggvi Jónasson, 1162. 
Tung, Chen, 1170. 
Turki, Brahim, 1170. 
Törnvall, Svante, 1170. 

U, Ú. 
Umferð, augl.: Akureyri, 557—558, 869; 

Borgarnes, 757; Garðakaupstaður, 1009 

—1010; Hafnarfjörður, 232; Kópavog- 
ur, 37—-38, 1010; Njarðvík, 778; Ólafs- 
fjörður, 773— 774; Reyðarfjörður, 1008; 
Reykjavík, 59—60, 274, 821—822; Vest- 
mannaeyjar, 557, bifreiðastöður, Hafn- 

arfjörður, 869. 
Umferðarmerki, rg., 839—-868. 
UNESCO, íslenska nefndin, r., 333—-335. 
Unglingaheimili ríkisins, rg., 166— 168. 
Unnur Baldvinsdóttir, 1164. 
Úlfur Ragnarsson, 1169. 
Útvarp, skipting tíðnisviða, augl., 918. 

v, W. 
Valborg Árnadóttir, 1160. 
Valdís Antonsdóttir, 1159. 

Valdís Lína Gunnarsdóttir, 1164. 

Valgarður Egilsson, 1160. 

Varmahlíð, Seyluhr., holræsi, rg., 546— 

547. 
Vatnshitunarkerfi, rg., 636—652. 
Vatnsleysustrandarhr., rafveita, 

515—518. 
Vatnsskattur, Hvammstangi, rg., br., 328 

—-329; Reykjavík, rg., br., 70--71. 
Vatnsveitur: Akranes, gjsk., 327—328; 

Egilsstaðahr., rg., br., 1387— 138; Garða- 

bær, gjsk., br., 134; Höfðabhr., rg., 532— 
533; Ísafjörður, gjsk., br., 133; Kópa- 

gjsk., 

  

vogur, rg., br., 12, Raufarhöfn, rg., br., 
159— 160; Sauðárkrókur, rg., br., 369— 

371; Vestmannaeyjar, gjsk., 134— 136, 
681—683; Vopnafjarðarhr., rg, 212— 

215; Þórshöfn, rg., br., 734—735. 

Vátrygsingarskjöl, stimpilgjald, rg., 959— 
361. 

Veiðibann, rg.: Loðnuveiðar, 837; tog- 
veiðar í Djúpál, 677, 757; togveiðar á 

Strandagrunni, br., 9, 275; þorskveiðar 

fyrir Suður- og Vesturlandi, 131— 132. 

Veiðifélög: Blöndu og Svartár, sþ., 230— 
232; Fellsstrandar,  arðskrá, 932; 
Fnjóskár, arðskrá, 227—228; Laxár í 

Hrútafirði, arðskrá, 229; Litlárvatna, 

arðskrá, 228—229; Myvatns, arðskrá, 

344—345; Víkurár, arðskrá, 229. 

Verðhótaviðauki, rg., 147— 152, 276—277. 

  

Verðgrundvöllur, augl.: fiskmjöl, 161, 
162, 410, 787; freðfiskur, 129— 130, 

373—-375, 780—781; fryst rækja, 132— 
133, 362, 770— 771; frystur humar, 332— 

333; frystur hörpudiskur, 132, 373, 

711 772; kolmunna- og spærlingsaf- 
urðir, 445, 686; loðnuafurðir, 122, 451, 
686—687; óverkaður saltfiskur, 441; 

óverkaður saltfiskur, söltuð ufsaflök, 

44Q—-441; skreið, 284, 779; spærlings- 

og kolmunnamjöl, 287—288. 
Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins, rkn,, 

123— 726. 
Verslunarbanki Íslands, sþ., br., 884—885. 

Vestmannaeyjar, bæjarmál, sþ., 424— 
434; hafnarsjóður, gjsk., br., 108—109; 

rafveita, gjsk., 766—-770; umferð, augl., 
557; vatnsveita, gjsk., 134— 136, 681— 
683. 

Vésteinn Jónsson, 1159. 
Vésteinn Ólason, 1163. 

Victoría A. Ásmundsdóttir, 1164. 

Viðlagasjóður, rkn., 874—-877, 
Vigfús Magnússon, 1166. 
Vilborg Einarsdóttir, 1164. 
Villingaholtshr., skipulagsmál, r. 164— 

166. 
Vinnuheimili SÍBS, rg., 820 891. 
Vinnustaðir,  öryggisráðstafanir, 

61—64. 
Vinnuvélar, réttindi, rg., br., 911—912. 

Vogar, hafnarsjóður, gjsk., br., 112— 113; 

rafveita, gjsk., 515—518. 

gjsk.,



LXX 

Vopnafjörður, hafnarsjóður, gjsk., br., 
98—99; vatnsveita, rg., 212—215. 

Vörugjald, rg., br., 128, rg., 350—357, rg., 

br., 695—701, rg., 901—-909. 
Vöruhappdrætti SÍBS, rg., br., 813. 
Vörumerki, rg., 900; augl. 
Waage, John H., 1157. 
Wanyoike, Joel, 1171. 
Weir, Jack T., 1158. 
Westin, Ingrid, 1163. 
Wiederkehr, Alphons, 1167. 

Wiklund, Ethel, 1170. 
Wulf, Otto, 1157. 

Z. 
Zoeldi, Albert M., 1157. 

Þ. 
Þingeyri, hafnarsjóður, gjsk., br, 80— 

81. 
Þinglýsingar, rg., 909—911. 
Þingstaður, Fellshr., stj.br., 837; Hvitár- 
síðuhr., stj.br., 837. 
Þjóðvegir í kaupstöðum og kaupstöðum, 

rg., 173—179. 
Þorgerður Brynjólfsdóttir, 1164. 
Þorgrímur Þorgrímsson, 1171. 
Þorlákshöfn, landshöfn, hafnarsjóður, 

sjsk., br., 116— 116. 

Þorskfisknet, rg., 184— 186. 

Þorskveiðar, takmörkun, rg., 

449—443, 813—S814. 
Þorsteinn Ingólfsson, 1161. 

Þorsteinn Jóhannesson, 1169. 

  

121— 122, 

Þorsteinn Skúlason, 1160. 
Þorsteinn Vilhjálmsson, 1163. 

Þorvaldur Brynjólfsson, 1156. 
Þóra Borg, 1157. 
Þóra Jónsdóttir, 1156. 

Þórarinn Benedikz, 1162. 

Þórður Björnsson, 1157. 

Þórður Gunnarsson, 1171. 

Þórður Ólafsson, 1163. 
Þórhallur B. Ólafsson, 1169. 
Þórir Oddsson, 1161. 
Þórir Þórhallsson, 1160. 

Þórshöfn, gatnagerðargjöld, rg., 764— 
766; hafnarsjóður, gjsk., br., 97—98; 

holræsi, rg., br. 785—736; vatnsveita, 

rg., br., 734— 735. 
Þráinn Rósmundsson, 1169. 

Æ. 
Ævar Kvaran, 1156. 

Ö. 
Ökukennsla, próf ökumanna, rg., br., 33 

—-84. 
Ökutæki, skoðunargjald, rg., 917; skrán- 
„ ing, rg., br., 32—33. 
Ölfushr., bygginsasþ., viðauki, 141— 142. 

Öryggisbúnaður, línu- og netaspil, r., 
408—409; opinna skemmtibáta, r., 410 
—412. 

Öryggiseftirlit ríkisins, gjsk., 666—669. 
Öryggisráðstafanir á vinnustöðum, gjsk., 

61—64. 

Skammstafanir í registri, B-deild. 

augl. — auglýsing. 
br. = breyting. 
sjsk. = gjaldskrá. 
r. = reglur. 

rg. = reglugerð. 
rkn. = reikningur. 
stj.bréf = stjórnarráðsbréf. 
sþ. == samþykkt.
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Skrá um útgáfudaga B-deildar 1978. 

  

nr 1 6... 20. jan 
nr TV 38 30. jan 
nr. 29— 30 ..........000 000 81. jan. 
Mr. Bl— 83 .......000 00 10. febr. 
nr. 84. 86 ........000000 00... 20. febr. 
Mr. 87— 103 .......000 0 7. mars 

Mr. 104 ...........0.00 8. mars 

nr. 105-115 ..........20200.0 0000... 10. mars 

nr. Í16-130 ..........00.00.0000 0... 21. mars 
mr. 131—150 .........0..200 0... 3. apríl 
nr. 151—152 ............000.00 000. 14. apríl 

Mr. ÍÖ3 ......0.0000 0000 18. apríl 
nr. 154—155 ...........00.000 000... 19. apríl 
nr. 166—173 ........0000000 000. 28. apríl 
Mr. 174 ............0.00 20 10. maí 
Mr. 175 ......0..20000 00 24. maí 
nr. 176— 196 ............0000 000... 31. maí 
nr. 197—918 .........0.0000 0... 15. júní 
nr. 219-234 ........02..000. 00... 29. júní 
nr. 235—947 .........00000 00. 8. júlí 
Mr. 248 .........0.00 0 20. júlí 
nr. 249—268 ........20000 0... 3l. júlí 
nr. 269 .......000.00000 00 16. ágúst 
nr. 270 283 .......020000 000. 16. ágúst 
nr. 284--300 .......200.0. 0... 23. ágúst 
nr. 301—303 ......200200 0... 29. ágúst 
nr. 304- 315 ........00.2.000 00. 30. ágúst 
Mr. BÍÐ ......2000000 00 31. ágúst 
Nr. 316 ......0000.000 0000 11. sept. 
MP. BÍ7 20.00.0200... 11. sept. 
Nr. BÍ8 ......0000200 0. 13. sept. 

Mr. 19 ......0000200 0000 20. sept. 
nr. 320 333 ......000000 25. sept. 
Nr. 334 2... 25. sept. 
nr. 335—344 ........0%22. 000... 29. sept. 
nr. 345—364 ..........00000 00. 10. okt. 

nr. 365—376 .......0000000 0. 20. okt. 

nr. 37/—-382 000... 31. okt. 

nr. 383—390 .....000000 0 10. nóv. 
Nr. 301 .......0000 0000 17. nóv. 

nr. 399--413 ......000.0 000 30. nóv 
nr. 414-417 ...........00 0000 29. des. 
Nr. 418 ......00.00 0 30. nóv 

nr. 419-4925 .......000000 00 8. des. 

nr. 426--429 .........2.00. 0 22. des. 
nr. 480—444 .......020000 nn 30. des. 
nr. 445-449 ........0.. 00 9. febr. 1979 
nr. 450—459 .......0002 0000. 6. mars 1979 
Nr. 460 ........000 0000 28. febr. 1979 
nr. 461—468 .........00200 000. 30. okt. 1979
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Bls. 

Bls. 

Bls. 

Bls. 

Bls. 

Bis. 

Bis. 

Bls. 

Bls. 

Bls. 

BIs. 

Bls. 

Bls. 

Bls, 

Bls. 

BIs. 

Bis. 

Bis. 

Bls. 

Bls. 

Bls. 

BIs. 

Bls. 

Bls. 

Bls. 

Bls. 

Bls. 

B!s. 

Bls. 

Bls. 

268. 
268. 
269, 
270. 
278. 
279. 
325. 
307. 
379. 
381. 
382. 
öðl. 
530. 
596. 
597. 
542. 

550. 
öðl. 
óðl. 
551. 
öðð. 
105. 
711. 
718. 
139. 

1160. 
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1164. 
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fyrirsögn Rg. nr. 164 genginsmunarsjóðs, les gengismunarsjóðs. 
2. línu í 2. gr. hagræðinga, les hagræðingar. 
2. línu að neðan komist, les komast. 

neðstu línu umfram aflsstillingu, les umframaflsstillingu. 
2. línu í 3. gr. lákuntöku, les lántöku. 

21. línu að ofan talið, les tali. 

formála að Skipulagsskrá, 3. línu madatum, les mandatum. 
2. gr. ce) Vesfjarðahérað, les Vestfjarðahérað. 

17. gr. 2. línu umæðum, les umræðum. 

tl. 20. áfengisvarnarnefnd, les áfengisvarnanefnd. 

32. gr. 3. línu bæjarstjórar, les bæjarstjórnar 
11. gr. 2. línu ágreiningi sem kann, les ágreiningi sem rísa kann. 

8. gr. 18. línu nefndarinna, les nefndarinnar. 
8. gr. 26. línu ákveðin, les ákveðinn. 

14. gr. 2. línu hvatt, les kvatt. 
C. 2. lögum um málfrelsi og tillögurétt, les lögum með málfrelsi og 
tillögurétti. 

5. gr. 8. línu nuðsynlega, les nauðsynlega. 
6. gr. 9. línu tilskyldum, les tilskildum. 
6. gr. 14. línu aðskyldum, les aðskildum. 
6. gr. 28. línu tregast, les tregðast. 

11. gr. 8. línu viðhlýtandi, les viðhlitandi. 
11. gr. 1. línu úteldingarstyrk, les úreldingarstyrk. 
9. línu að ofan viðgreð, les viðgerð. 

6. línu að ofan samþykkis, les samþykki. 
4. línu að neðan herppsnefndar, les hreppsnefndar. 
5. línu Daníelsdóttir, les Daníelsdóttir Nielsen. 

15. maí Harðarson, les Haraldsson. 

Svæfingahjúkrun: Sigrún Hannesdóttir, les Sigurjónsdóttir. 
5. júlí Þorgeirsson, les Þorgrímsson. 

7. sept. Guðmundsson, les Guðlaugsson. 

Endurprentað blað: 57.



  

STJÓRNARTÍÐINDI B 1 — 1978 
    

19. janúar 1978. 1 Nr. 1. 

REGLUGERÐ 

um innheimtu bifreiðagjalda o. fl. 

1. gr. 

Greiða skal sérstakt innflutningsgjald — bensíngjald — af bensíni er fellur 
undir tollskrárnúmer 27.10.19. Frá og með 1. janúar 1978 skal gjaldið nema 36.50 kr. 
af hverjum lítra. 

2. gr. 
Greiða skal sérstakt innflutningsgjald — gúmmígjald — af hjólbörðum, notuðum 

og nýjum, og gúmmíslöngum, sem nota má á Þifreiðar og bifhjól og skal gjaldið 

nema 45 kr. af hverju kg. Gjald þetta tekur einnig til hjólbarða og gúmmíslangna 
sem fylgja bifreiðum er fluttar eru til landsins. 

3. gr. 
Greiða skal árlega þungaskatt af bifreiðum sem hér segir: 

a. Af bifreiðum, sem nota annan orkugjafa en bensín og eru minni en 4000 kg 
að leyfðri heildarþyngd öðrum en þeim bifreiðum sem ekið er gegn gjaldi sam- 
kvæmt mælum: 

Eigin þyngd Þungaskattur Eigin þyngd Þungaskattur 

bifreiðar kg kr. bifreiðar kg kr. 

allt að 2000 170 600 3000—-3199 229 100 
2000—-2199 180 350 3200 —3399 238 850 
2200—-2399 190 100 3400 —3599 248 600 
2400—2599 199 850 3600—3799 258 350 
2600—-2799 209 600 3800 —3999 268 100 
2800—-2999 219 350 

b. Af bifreiðum sem nota annan orkugjafa en bensín, eru undir 4000 kg að leyfðri 
heildarþyngd og ekið er gegn gjaldi samkvæmt löggiltum mælum: 

  

  

Eigin þyngd Þungaskattur Eigin þyngd Þungaskattur 

bifreiðar kg kr. bifreiðar kg kr. 

allt að 2000 221 780 3000—3199 297 830 
2000—-2199 234 455 3200—3399 310 505 
2200—2399 247 130 3400—3599 323 180 
2400—-2599 259 805 3600--3799 335 855 
2600-—-2799 272 480 3800 —-3999 348 530 
2800—-2999 285 155 

c. Af bifreiðum, sem nota annan orkugjafa en bensín og eru 4000 kg eða meira að 
leyfðri heildarþyngd, greiðist þungaskattur í formi gjalds fyrir hvern ekinn kiló- 
metra samkvæmt ökumæli. Af tengi- og festivögnum, sem eru yfir 6 tonn að leyfðri 

B1 
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heildarþyngd, greiðist þungaskattur á sama hátt. Ákvæði reglugerðar þessarar 

eiga við tengi- og festivagna jafnt sem bifreiðar eftir því sem við á. 

Leyfð heildarþyngd Gjald fyrir hvern Leyfð heildarþyngd Gjald fyrir hvern 

bifreiðar tonn ekinn km kr. bifreiðar tonn ekinn km kr. 

4.0— 49 6.83 15.0—15.9 10.96 
5.0— 5.9 1.16 16.0—16.9 11.61 

6.0— 6.9 749 17.0—17.9 12.04 
70— 7.9 7.80 18.0—18.9 12.55 

8.0— 8.9 8.11 19.0—-19.9 13.09 
9.0— 9.9 8.42 20.0—20.9 13.62 
10.0—-10.9 8.75 21.0—21.9 14.14 
11.0—-11.9 9.06 22.0—-22.9 14.67 
12.0—12.9 9.37 23.0—23.9 15.21 
13.0—13.9 9.92 24.0—24.9 15.73 

14.0—14.9 10.43 25.0—-25.9 16.25   

Af fólksflutningabifreiðum 17 farþega og fleiri, sem rétt hafa til sérleyfis- eða 
hópferðaaksturs, skal greiða 33% lægri þungaskatt en að ofan greinir. 

d. Eigendur bifreiða er um getur í a- og b-liðum þessarar greinar geta að eigin vali 

greitt þungaskatt í formi gjalds fyrir hvern ekinn kílómetra samkvæmt ökumæli 

í stað fasts árgjalds. Gjald fyrir hvern ekinn kílómetra skal þá vera 6.83 kr. 

Greiða skal 1/12 hluta gjaldsins samkvæmt a- eða b-lið þessarar greinar, eftir 

því sem við á, fyrir hvern mánuð sem Þbifreiðin er í notkun án þess að vera 

útbúin viðhlítandi ökumælisbúnaði. Mánuður í þessu sambandi teljast 15 dagar 

eða fleiri en 14 dögum eða færri skal sleppt. Bifreiðaeftirlitsmaður skal skrá 

í athugasemdadálk skráningarskirteinis bifreiðar hvort greiða skuli þungaskatt 

samkvæmt ökumæli eða fast árgjald. 
Frá þeirri stundu er bifreiðaeftirlitsmaður hefur viðurkennt ökumælisbúnað Þbif- 

reiða, er hér um ræðir, gilda um þær öll ákvæði þessarar reglugerðar er að öku- 

mælum lúta, svo og ákvæði reglugerðar nr. 62/1977. 

Þegar greiddur hefur verið þungaskattur af bifreið skv. e-lið þessarar greinar fyrir 

30 000 km akstur á einu almanaksári skal þungaskattur miðast við að veittur 

sé 10% afsláttur af kílómetragjaldi sem til fellur umfram 30 000 km og að 45 000 km 

og 20% af kilómetragjaldi umfram 45 000 km. 

Afsláttur kemur til framkvæmda við fyrsta uppgjör eftir að akstur hefur 

náð framangreindum mörkum. Réttur til endurgreiðslu fylgir bifreið þóti eigenda- 

skipti verði. 
Um ísetningu ökumæla, innsiglun, álestur og viðgerðir svo og um skyldur um- 

ráðamanns Þifreiðar varðandi álestur, færslu ökubókar o. þ. h. gilda ákvæði reglu- 

gerðar um Ökumæla nr. 62/1977. 
Verði ágreiningur um gerð bifreiðar og gjaldskyldu sker fjármálaráðherra úr. 

4. gr. 
Nú er bifreið eða festi- eða tengivagn eingöngu notuð við flutninga þar sem. leyfður 

heildarþungi nýtist ekki til fulls og á þá eigandi rétt á að gjaldskylda sé miðuð við aðra 
þyngd en leyfða heildarþyngd. Slík þyngd er hér eftir nefnd skráð þyngd. Skráð þyngd 
sem skattur er greiddur af, skal aldrei vera minni en 13000 kg sé um bifreið að 
ræða en 6000 kg sé um vagn að ræða. Skráð þyngd, sem greiðsla er miðuð við, má 
og aldrei vera minni en eigin þyngd bifreiðar eða vagns og ekki skal slík skráning 
vera til skemmri tíma en 12 mánaða. Bifreiðaeftirlit ríkisins ákveður hver sé skráð 
Þyngd samkvæmt þessari grein.



19. janúar 1978. 3 Nr. 1. 

Bifreiðaeftirlit ríkisins fær upplýsingar um skráða þyngd í skráningarskýrteini. 
Að lokinni færslu í skráningarskirteini og álestri á ökumæli bifreiðar miðast þunga- 
skattur við hina skráðu þyngd. Nú verður uppvíst að heildarþyngd bifreiðar er meiri 
en hin skráða þyngd og skal þá heimild til notkunar skráðrar þyngdar þegar afmáð 
úr skráningarskirteini og skal notkun skráðrar þyngdar þá ekki heimiluð næstu 
fjögur árin. 

5. gr. 
Bifreiðar erlendra sendisveita eru undanþegnar gjaldi skv. 3. gr. svo og bifreiðar 

erlendra ræðismanna ef þeir eru eigi íslenskir ríkisborgarar. 
Eigendur jeppabifreiða eiga rétt á endurgreiðslu á helmingi skatts skv. a-lið 3. gr. 

með eftirtöldum skilyrðum: 

a. Þeir lýsi því yfir að bifreiðarnar hafi verið notaðar næstliðið ár að mestu eða 
öllu leyti við landbúnaðarstörf. 

b. Þeir sanni með vottorði hlutaðeigandi skattstjóra, að eigandi bifreiðarinnar 
hafi haft meiri hluta atvinnutekna sinna næstliðið ár, að frádregnum kostnaði 
við öflun þeirra, af búrekstri. Heimilt er þó að víkja frá ákvæði þessa stafliðar 
ef heildartekjur samkvæmt landbúnaðarframtali næstliðins árs eru hærri en tekjur 
vísitölubús. 

6. gr. 
Gjalddagi skatts, sem um ræðir í a- og b-liðum 3. gr., er 1. janúar árlega en 

eindagi 1. apríl og skal skatturinn innheimtast fyrir hvert ár þar sem bifreiðin er 
skráð í ársbyrjun. Skattskyldan telst frá afhendingu skráningarmerkis, ef um ný- 
skráða bifreið er að ræða, ella frá 1. janúar það ár sem skattur er greiddur. Skatt- 
urinn telst fyrir heilan mánuð þannig að 15 dagar eða fleiri teljist heill mánuður 
en færri dögum skal sleppt. 

Skattinn skal sá greiða sem er skráður eigandi á gjalddaga eða síðast var það ef 
bifreið er afskráð sem ónýt. Hafi bifreið skipt um eiganda (nothafa) án þess að 
það hafi verið tilkynnt til skráningar hvílir greiðsluskyldan jafnframt á hinum nýja 
eiganda (nothafa). 

Þungaskattur skv. c- og d-lið 3. gr. skal innheimtur ársþriðjungslega eftir á 
og er gjalddagi skattsins 11. febrúar, 11. júní og 11. október en eindagi síðasti dagur 
sömu mánaða. Skal skatturinn innheimtast fyrir hvern ársþriðjung þar sem bifreið 
er skráð þegar álestur fer fram. 

Í lok hvers ársþriðjungs, þ. e. á síðustu 10 dögum ársþriðjungs eða fyrstu 10 
dögum næsta ársþriðjungs, skal eigandi eða umráðamaður bifreiðar, án sérstakrar 
tilkynningar, koma með bifreið sína til eftirlitsmanns fjármálaráðuneytis og láta 
lesa á og skrá stöðu ökumælis. 

Um nánari tilhögun á innheimtu þungaskatts samkvæmt ökumælum og álestri 
öÖkumæla vísast til reglugerðar nr. 62/1977. 

Lækka skal eða endurgreiða skatt skv. a- og b-liðum 3. gr. að réttri tiltölu hafi 
skattskyld bifreið verið afskráð sem ónýt eða skráningarmerki bifreiðar verið af- 
hent lögreglustjóra í skráningarumdæmi hennar til geymslu í a. m. k. 30 daga samfellt. 
Við útreikning á frádrætti skattsins skal miðað við heila mánuði þannig að meira en 
hálfur mánuður skal reiknast sem heill mánuður en hálfum mánuði eða minna skal 
sleppt. 

7. gr. 
Eigi skal endurgreiða skatt af bifreið sem greiddur hefur verið af henni út 

árið þótt skipt sé um eiganda að henni eða hún flutt í annað skráningarumdæmi, 
heldur skal greiðslan gilda fyrir þá bifreið allt árið hver sem eigandi hennar er eða 
hvert sem hún er flutt á landinu.
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8. gr. 
Viðurlög ef gjöld skv. a- og b-liðum 3. gr. eru ekki greidd: 

Við aðalskoðun bifreiðar ár hvert skal eigandi hennar eða umráðamaður færa 

sönnur á að greiddur hafi verið af henni gjaldfallinn þungaskattur svo og skrán- 

ingargjald og vátryggingariðgjald ökumanns. Að öðrum kosti skal skoðunarmaður 

neita um skoðun á bifreiðinni, taka af henni skráningarmerki og afhenda þau lög- 

reglustjóra. Lögreglustjóri skal ekki afhenda þau aftur fyrr en færðar hafa verið 

sönnur á greiðslu fyrrnefndra gjalda. 

Skráning og/eða umskráning bifreiðar skal ekki fara fram nema framangreind 

gjöld hafi áður verið greidd af bifreiðinni til næstu áramóta. 

Sé ekki komið með bifreið til skoðunar á tilskyldum tíma og gjöld af henni ekki 

greidd á réttum gjalddaga skal lögreglustjóri, eftir kröfu skatíheimtumanns eða 

skoðunarmanns, taka af bifreiðinni skráningarmerki til geymslu svo sem að framan 

segir. 
Þungaskattur af bifreiðum og vátryggingariðgjald ökumanns hafa lögtaksrétt. 

Bifreiðin skal vera að veði fyrir gjöldum þessum og skal það veð ganga fyrir öðrum 

veðum. 

9. gr. 

Viðurlög skv. c- og d-lið 3. gr.: 

Komi í ljós við eftirlit að ökumælir sé eigi innsiglaður svo sem fyrir er mælt, svo 

og ef ökutæki hefur verið í notkun án þess að mælir þess hafi verið virkur, greiðir 

eigandi og/eða umráðamaður bifreiðarinnar viðurlög sem nema þungaskatti af 5 000 

km akstri á mánuði, en 15 000 km akstri á mánuði við ítrekað brot. Viðurlög miðast 

við c- og d-liði 3. gr. eftir því sem við á og innheimtast eins og um venjulegan álestur 

væri að ræða. 
Ef í ljós kemur við skoðun bifreiðar eða við álestur ökumælis að ökumælir eða 

ökumælisbúnaður er ekki virkur eða að mælir telur rangt og ætla má að eigandi og/eða 

umráðamaður bifreiðar hafi verið grandlaus, getur viðkomandi innheimtumaður ríkis- 

sjóðs ákvarðað skattinn samkvæmt því sem telja má sennilegan akstur að viðbættu 

10% álagi. 
Misnotkun ökumælis, rof innsiglis á honum eða ítrekuð vanræksla samkvæmt 

framansögðu varðar sektum allt að 500 000 kr. auk viðurlaga samkvæmt reglugerð 

þessari nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum. 

Nú vanrækir eigandi að láta setja ökumæli í bifreið sína á tilskyldum tíma og hann 

nýtur eigi til þess sérstakrar undanþágu frá Bifreiðaeftirliti ríkisins og skal þá 

lögreglustjóri, stöðva bifreiðina hvar sem til hennar næst og taka skráningarmerki 

hennar til geymslu uns ökumælir hefur verið settur í bifreiðina. 

10. gr. 

Heimilt er að veita sérstaka undanþágu frá því að komið sé með bifreið, sem 

greiða skal af þungaskatt skv. c- og d-lið 3. gr., til álesturs ársþriðjungslega ef sér- 

stakar ástæður eru fyrir hendi, svo sem ófærð eða veikindi, enda hafi beiðni þar að 

lútandi borist viðkomandi innheimtumanni með hæfilegum fyrirvara. Sé ekki komið 

með bifreið til álesturs á tilskyldum tíma skal innheimtumaður leggja viðurlög á eig- 

anda eða umráðamann bifreiðar er nemi 500 kr. á hvern dag sem líður frá þeim tíma 

sem ákveðinn er til álesturs skv. 4. mgr. 6. gr. í allt að 30 daga eða þar til komið er 

með bifreiðina til álesturs sé það fyrr. 

Heimilt er innheimtumanni þó að fella niður sekt þessa hafi sérstakar ástæður 

orðið til þess að ekki var komið með bifreið til álesturs á réttum tíma, enda hafi 

fullnægjandi greinargerð borist innheimtumanni um orsök tafarinnar innan tveggja 

vikna frá lokum þess tímabils er tilgreint er til álestrar ökumæla. Að öðru leyti er
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niðurfelling sekta samkvæmt þessari grein óheimil nema sérstakt sambykki fjármála- 
ráðuneytisins komi til. 

ll. gr. 
Bifreið, sem í bifreiðaskrá er talin nota annan orkugjafa en bensín, skal talin 

vera slík hvað skatti viðkemur þangað til eigandi eða umráðamaður sannar fyrir 
lögreglustjóra (bifreiðaeftirliti) að hún noti þar eftir bensin fyrir orkugjafa. 

Eigandi eða umráðamaður bensínbifreiðar sem setur í Þifreið sína hreyfil er 

notar annan orkugjafa en bensin skal tilkynna lögreglustjóra (bifreiðaeftirliti) 
breytinguna jafnskjótt og hún kemur til framkvæmda. 

Nú kemur í ljós að bifreið notar annan orkugjafa en bensín, en hún hefur ekki 
verið skráð sem slík, og skal þá hvað skattinn snertir telja að hún hafi verið þannig 

frá síðustu aðalskoðun nema eigandi eða umráðamaður sanni að svo hafi ekki verið. 

12. gr. 
Innheimtu framanritaðra gjalda annast lögreglustjórar en í Reykjavík tollstjóri. 

Bensíngjald og gúmmísjald skal innheimt með aðflutninssgjöldum og njóta sömu 
lögverndar og þau. 

Sé þungaskattur ekki greiddur innan mánaðar frá eindaga skal greiða ríkissjóði 

dráttarvexti af því sem ógreitt er, talið frá og með gjalddaga. Dráttarvextir eru þeir 
sömu og hjá innlánsstofnunum, sbr. 13. gr. laga nr. 10 29. mars 1961 os ákvörðun 
Seðlabanka Íslands á hverjum tíma. Dráttarvextir reiknast með sama hætti og hjá inn- 

lánsstofnunum. 
Heimilt er að veita innflytjendum gjaldfrest á greiðslu aðflufningsgjalds af 

bensíni. Skal fresturinn miðast við sölu af birgðum og aldrei vera lengri en svo að 

gjaldið sé greitt áður en tveir mánuðir eru liðnir frá lokum sölumánaðar. 

Innflytjandi skal telja fram sölu af birgðum í hverjum mánuði eigi síðar en viku 
áður en gjaldfresti lýkur. 

13. gr. 
Heimilt er að endurgreiða innflutningsgjald af bensíni ef sönnur eru færðar á 

að bað hafi ekki verið notað eða verði ekki notað til bifreiða. Um endurgreiðsluna 

gilda ákvæði reglugerðar nr. 284 /1975. 

14. gr. 
Reglugerð þessi er sett skv. heimild í lögum um fjáröflun til vegagerðar nr. 79 

6. september 1974, lögum nr. 78 23. desember 1975 og lögum nr. 78 31. desember 1977, 
tm breyting á þeim lögum. 

Reglugerðin öðlast gildi 21. janúar 1978 en hækkun gjalds fyrir hvern ekinn km. 
sbr. e-lið 3. gr., tekur þó eigi gildi fyrr en að loknu 1. álesturstímabili. Sé ekki komið 

með bifreið til álestrar á réttum tíma skal allur aksturinn talinn hafa farið fram á hinu 

hækkaða gjaldi. Jafnframt fellur niður reglugerð nr. 429/19786. 

Fjármálaráðuneytið, 19. janúar 1978. 

Matthías Á. Mathiesen. nn 
Höskuldur Jónsson.
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36. 
37. 

REGLUGERÐ 

um aukatekjur ríkissjóðs. 

1. gr. 
Leyfisgjald skal greiða í ríkissjóð én hér segir: 

Áfrýjunarleyfi ........0..0.. 000 
Nóvaleyfi ........2..0.2..000. 000 
Leyfisbréf fyrir undanþágu frá hjónavígsluskilyrðum ............ 
Lögskilnaðarleyfi  .............0...2202 0000 ne nn 
Ættleiðingarleyfi #...............2.00. 2000 
Leyfisbréf til heildsölu #............0000000 0000. 0 rn 
Leyfisbréf til umboðssöln  ........0000000 000 
Leyfisbréf til smásölu #..........2000202 000. 
Leyfisbréf til lausaverslunar #...........00.0000 00... n 0... 
Gjald fyrir endurnýjun verslunarleyfis  ......0000000 0000... 

. Gistihúsaleyfi, veitingahúsaleyfi, leyfi fyrir skemmtistað ...... 
Gistiskálaleyfi, veitingastofuleyfi # ........00.0200000. 0... 
Leyfi fyrir gistiheimili, greiðasöluleyfi #............. ARA 
Gjald fyrir endurnýjun leyfis skv. 11. til13. tl. ........0........ 
Leyfi til tækifærisveitinga  ...........00.0000 000... 
Leyfi fyrir vínveitingastað  ............000.0 000. een. 
Leyfi fyrir vinveitingastað til skemmri tíma en tveggja ára .... 
Leyfi til vínveitinga (tækifærisveitinga) ........0000000000.. 
Iðjuleyfi  ...........02.000 000 

Einkaleyfi skv. 1. nr. 12/1923 
fyrir fyrstu 5 ár  ........2.0200000 00 senn 
fyrir næstu 5 ár  ........00000000 0000 
fyrir síðustu 5 ár ..........0220000 0000 enn 

. Leyfi til málflutnings fyrir Hæstarétti  ...........0..000 000... 
. Leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi  ........0.00.00..000.. 
. Leyfi til að stunda almennar lækningar  .......000.0000000000.. 

Leyfi til að stunda sérlækningar  ........0.00000. 000... 
. Leyfi til að stunda tannlækningar # ..........0..00000. 00. ..00.0. 
. Sérfræðileyfi til tannlækninga #..........0.000000 000... 0... 
. Leyfi til fasteignasölu #........0..02000 00. 00 

Undanbásuleyfi til skipsstjórnar eða vélstjórnarstarfa .......... 

9.. Eiturbeiðni (leyfi til kaupa á takmörkuðu magni) ............ 
Leyfisskírteini til kaupa og notkunar á eiturefnum ............ 

. Endurnýjun leyfisskírteina til kaupa og notkunar á eiturefnum 

. Leyfi til að framleiða skotvopn, skotfæri eða sprengiefni, sbr. 5. gr. 
1. mr. 46/1977 .......22000000 

. Leyfi til að versla með skotvopn, skotfæri eða skotelda hvort sem 
er í heildsölu eða smásölu sbr. 1. mgr. 9. gr. 1. nr. 46/1977, auk 
gjalds fyrir verslunarleyfi  .........020000 020. e nn 

Endurnýjun á söluleyfi skv. 33. tl. ....000.0000 000... 
Tímabundið leyfi til sölu skotelda í smásölu sbr. 2. mgr. 9. gr. 
L nr. 46/1977  ......0202020 

Leyfi til kaupa á sprengiefni, sbr. 25. gr. 1. nr. 46/1977 ........ 
Leyfi til þess að fara með sprengiefni og annast sprengingar, sbr. 
26. gr. 1. nr. 46/1977 .......02%00 nennt 

2. 6 11. janúar 1978. 

5000 
5 000 
2500 
5 000 
2500 

250 000 
125 000 
62 000 
50 000 
2500 

50 000 
25 000 
18 000 
2500 
2500 

100 000 
50 000 
2500 
2500 

12 000 
37 000 
75 000 
37 000 

7 000 
7 000 

37 000 
7 000 

37 000 
12 000 
1200 
600 

2500 
2500 

37 000 

12 000 
2500 

2500 

600 

5 000
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38. Önnur leyfi, er valdsmenn eða Stjórnarráðið gefa út nema gjald 
fyrir þau sé ákveðið í sérstökum lögum eða reglugerðum ...... —- 

# 
$9 

NO 
Et
 

0) 

s
o
n
 

10. 

11. 

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

22. 

1. 

ð. 
4. 
5. 

Fi
 

2. gr. 
Skirteinagjöld skal greiða í ríkissjóð sem hér segir: 
Vegabréf 
Vegabréf 

til útlanda (18—66 ára) ..........00.0000.. kr. 
til útlanda fyrir aðra O...........0...... a — 

. Ökuskírteini bifreiðastjóra —.............. — 
Skírteini til aksturs bÞifhjóls .............0.0.0.. 0. — 

- Ökuskírteini, alþjóðlegt ................. — 

br. rúml., 

Bifreiðaskirteini, alþjóðlegt .............0..0... — 
Meistarabréf — .......... — 
Sveinsbréf — ..................0.. — 
Stýrimanns- og skipstjóraskírteini á fiskiskipum allt að 120 

hvert skírteini  ............. — 
Stýrimanns- og skipsstjóraskirteini á fiskiskip af hvaða stærð 
sem er og stýrimanns- og skipstjóraskýrteini á verslunarskip 
allt að 400 br.rúml., hvert skírteini  ...........00...... — 

Vélstjóraskírteini, fyrsta stigs, hvert skírteini —................ —- 
Vélstjóraskirteini, annars stigs, hvert skírteini ................ — 
Vélstjóraskirteini, þriðja stigs, hvert skírteini ................ — 
Vélstjóraskirteini, fjórða stigs, hvert skírteini ................ — 
Flugnemaskírteimi „0... — 
Einkaflugmannsskirteini  ................ 0 — 
Atvinnuflugmannsskirteini hið minna ..............00000...... a 
Atvinnuflugmannsskírteini hið meira —........................ a 
Flugstjóraskirteini — ........... 0. — 
Flugvélstjóraskírteini, flugleiðsögumannaskiírteini og flugloft- 
skeytamannaskírteini  ..............0 0... —- 

3. gr. 

Nr. 2. 

2500 

2500 
1200 
1200 
1200 
2500 
2500 

12 000 
2500 

1200 

4 000 

5 000 
1200 
2500 
3700 
5 000 
1200 
2500 
3700 
7 000 

12 000 

7 000 
1200 

Fyrir skráningar, sem lögboðnar eru og eigi er ákveðið gjald fyrir í öðrum 
greinum reglugerðar þessarar, skal greiða í ríkissjóð sem hér segir: 

Skráning 
Skráning 
Skráning 
Skráning 
Skráning 
Skráning 

. Skráning 

Skráning 

hlutafélags  ........0.. kr. 
samvinnufélags  ..............0....0..... 0. — 
Útihús 20... — 
starfsstöðva erlendra félaga  ...............00000.... sn 
firma eins manns ..............00. 0. — 
firma tveggja manna eða fleiri ...................... — 
breytinga á eldri skráningu #........................ — 

Tilkynning um prókúru, sérstök  ............ — 
Afturköllun prókúru  ..........0...0...00. 0. — 

bifreiðar, nýskráning  ...... ARA RIR — 
- Skráning bifreiðar, umskráning milli umdæma ................ — 
. Skráning 
- Skráning 
. Skráning 
. Skráning 

bifreiðar, umskráning innan umdæmis #.............. — 
eigendaskipta að bifreið  ..........0.0.00.0..00 0. — 
bifhjóls, nýskráning ............0.0.0.0.0..00. 00 — 
bifhjóls, umskráning  .................0 000 — 

18 000 
18 000 
9000 

12 000 
7000 

12 000 
2 000 
2 000 
1200 
8 000 
4 000 
8000 
4 000 
4 000 
2000
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16. Skráning eigendaskipta að bifhjóli  .......002000000 00... 0... -- 2000 

17. Skráning og umskráning létts Þifhjóls  .....000.0.0000000.0.... — 2000 

18. Skráning eigendaskipta að léttu bifhjóli (.........000000 0000... 2000 

19. Skráning og umskráning beltabifhjóla  ......00020000000 0. 0000.. — 2000 

20. Skráning eigendaskipta að beltabifhjóli  .......00.00.000.0000. — 2000 

21. Skráning og umskráning dráttarvélar  .......00.002000 00... 0... -- 2000 

22. Skráning eigendaskipta að dráttarvél  .......020.00200. 000... — 2000 

23. Skráning og umskráning tengivagna og festivagna ............ — 4 000 

24. Skráning eigendaskipta tengivagna og festivagna .............. — 4 000 

25. Skráning flugvélar, atvinnu  ........02.0000 00 0000 n nn — 12 000 

26. Skráning flugvélar, einka ......00.000000 000 ann nagar. —- 5 000 

97. Skráning breytinga á eldri skráningu flugvélar (eigendaskipti, 

nafnbreyting o.fl)  ......2.000.0000r nr — 5000 

28. Skráning kaupmála  .......0...00..%0 0000 nnnrr nn —- 2500 

4. gr. 

Fyrir skráningu á einkarétti á loftfari sreiðast kr. 600 fyrir hver byriuð 200 

kg af leyfilegum hámarksþunga loftfars fullhlaðins, þó eigi minna en kr. 4 000. 

Fyrir aðra skráningu greiðist kr. 6000. Ekkert gjald greiðist fyrir að afmá 

skráningu. 

5. gr. 
Fyrir að afgreiða vöru- og mannflutningaskip, sem kemur frá útlöndum, og 

fyrir að láta af hendi þau skilríki, er skipið á að fá hér á landi, skal greiða kr. 75 

af hverri nettósmálest skipsins. Hálf smálest eða þar yfir telst heil. 

Gjald þetta skal greiða á fyrstu höfn. er skipið tekur hér á landi, þó eigi oftar 

en sex sinnum á almanaksári. 

6. gr. 
Fyrir að afgreiða útlend fiskiskip. sem koma hingað eingöngu vegna fiskveiða, 

skal greiða kr. 50 af hverri nettósmálest skipsins á fyrstu höfn, er það tekur, þó 

eigi nema einu sinni á almanaksári. Hálf smálest, eða þar yfir, telst heil. 

Enn fremur skal í hvert sinn er slíkt fiskiskip tekur höfn hér á landi síðar 

á árinu, greiða áritunargjald. kr. 5 af nettósmálest, auk tollgæslu- og sóttvarnargjalds. 

7. gr. 
Fyrir löggildingu manns til starfs, sem veitt er samkvæmt heimild í lögum eða 

reglugerðum, skal greiða: 
1. Löggilding manns um ævitíð (dómtúlkar, skjalabýðendur, endur- 

skoðendur o.fl.)  .......20000000 rn kr.  12000 

9. Lögsilding manns um óákveðinn tíma (skiptaforstjóra o.fl) .... — 2500 

Undanþegnir gjaldi þessu ern mafs- og vigtarmenn löggiltir í þágu atvinnu- 

veganna. 

1. Fyrir borgaralega hjónavígslu skal greiða  ........000000000.... kr. 2000 

9. Fyrir löggildingu verslumarbókar  ..........00.00 0000... nn... — 2500 

3. Fyrir löggildingu leiðarbókar eða véladagbókar  .............. — 1200 

4. Fyrir útnefningu matsmanna, fyrir hvern mann  .....0.00000... — 1200 

5. Fyrir vottorð, er einstakir menn æskja í þágu verslunar eða 

atvinnu (vöruvottorð)  ........0.2000 0000 — 300 

6. Fyrir sakavottorð gefin samkvæmt beiðni einstakra manna .... — 400 

7. Fyrir veðbókarvottorð  ..........0000000 000. nn tenn — 600 

8. Fyrir önnur embættisvottorð  .....0..00200r err — 400 

9. Fyrir lögskráningu skipshafnar, fyrir hvern mann .........0.... a 150
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9. gr. 
Fyrir endurrit eða ljósrit, er einstakir menn Þiðja um úr embættisbókum og 

skjalasöfnum, skal greiða ritlaun: 
Fyrir vélritaða síðu ..................0..00020 0000 kr. 200 
Hluti úr síðu telst heil síða. 
Lægstu ritlaun eru kr. 400. 
Í ritlaunum er innifalið staðfestingargjald, nema af dómsgerðum og notarial- 

staðfestingum. 

Þegar endurrit dómsskjala eru felld inn í dómsgerðir, skal greiða samlestrar- 
gjald, kr. 50 af hverri síðu. 

10. gr. 
Innheimtu gjalda samkvæmt reglugerð þessari hafa á hendi sýslumenn og 

bæjarfógetar og hliðstæðir embættismenn, svo og fjármálaráðuneytið. 

11. gr. 
Þegar innheimtumaður afgreiðir skjal, sem gjald er fyrir að gefa út eða rita 

á, ber honum að rita hið greidda gjald á skjalið. 
Gjald fyrir embættisgerð skal skrá í gerðabók er gerð lýkur. 
Ef gjald fyrir eða samkvæmt embættisgerð er eigi skráð í aukatekjubók sam- 

tímis og gerðin fer fram, skal innheimtumaður skrá í gerðabókina, hvenær gjaldið 
er innfært í aukatekjubók. 

12. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum um aukatekjur ríkis- 

sjóðs nr. 79 23. desember 1975, öðlast gildi 21. janúar 1978, jafnframt fellur úr gildi 
reglugerð nr. 532 23. desember 1975 svo og reglugerðir nr. 56/1976, nr. 326/1976 og 
nr. 376/1976 um breytingar á þeirri reglugerð. 

Fjármálaráðuneytið, 11. janúar 1978. 

Matthías Á. Mathiesen.   
Höskuldur Jónsson. 

13. janúar 1978. Nr. 3. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 427 9. desember 1977, um bann við 

togveiðum á utanverðu Strandagrunni. 

1. gr. 
Í stað orðanna „Til 15. janúar 1978“ í 1. gr. reglugerðarinnar komi orðin: 

Þangað til öðruvísi verður ákveðið. 

2. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 81 31. maí 1976, um veiðar 

í fiskveiðilandhelgi Íslands til þess að öðlast þegar gildi og birtast til eftirbreytni 
öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 18. janúar 1978. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds.   
Jón B. Jónasson. 
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GJALDSKRÁ 

Löggildingarstofunnar fyrir löggildingu og eftirlit með mælitækjum 

og vogaráhöldum. 

1. gr. 

Löggildingargjöld. 

. Vogarlóð: 

  

  

Þyngd 1—900 g ........0000000 0000 ner kr. 45.00 
Þyngd % kg-—920 kg .....0...02000000 00 — 100.00 
Þyngd 50 kg ...........000. 0000 enn — 400.00 
Þyngd 4-8 02 .........00.0 000 — 45.00 
Þyngd 1 lb—-13%% lb. .....0.00000 00 — 85.00 

. Metaskálar fyrir apótek og efnarannsóknarstofur: 

Burðarþol: Allar stærðir .........0...20200 00. —  1800.00 

. Jafnarma vogir. 

Burðarþol: Allar stærðir .........0000020. 00... —- 850.00 

. Tugavogir, hundraðsvogir og rennislóðsvogir: 

Burðarþol 10— 100kg .......200000 000 kr. 1000.00 
Burðarþol 150— 500 kg .......000000. 00. —  1300.00 
Burðarþol 600— 2000 kg .......000000 00 — 2 200.00 
Burðarþol 3000—30 000 kg .....02000000 nn —  8500.00 

. Vísavogir: 

Burðarþol 1- 5 kg .....0000 000. ner — 1000.00 
Burðarþol 10— 25 kg 0... —  1400.00 
Burðarþol 50— 200 kg .......0.000000 rn — 1700.00 
Burðarþol 300— 5000 kg ......000000000 00. —  3500.00 
Burðarþol 10000—-30000 kg ......0000000 0000 — 9 000.00 
Burðarþol yfir 30000 kg ......00.000 0 — 14 500.00 

. Rafmagnsvogir (tölvuvogir): 

Burðarþol L 25 kg .......0 0000 —  2200.00 
Burðarþol 30— 100 kg ......00.0000. 0 —  3500.00 

. Kvarðar og málbönd: 

Lengd %m—lm.......00000 000 — 300.00 

Lengd stálmálbönd allt að 50 m ......0000000 0000... -— 900.00 

Lengd mælivélar fyrir lengdarmál .........02..02.00000 000... — 1100.00 

. Mæliker: 

Rúmtak 1 dl9 1 ........000000 0000 — 200.00 

Rúmtak 10 dl-50 1 ........000000 000. — 250.00 

Rúmtak vinmælar (veltimælar og kúlum.) 36 el ........ —  1150.00 

. Rennslismælar fyrir olíur og bensín og bensínsölumælar: 

Rennslismælar  ...........00.2 000. —- 1 300.00 

Bensínsölumælar  .........00000 000. 850.00 

. Rennslismælar fyrir Mjólk .......020200 00 enn en —  1300.00
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Vottorðagjald ...........0...0. 0 — 600.00 

3. gr. 
Auk löggildingargjalds reiknast kaupgjald fyrir starfsmenn Löggildingarstof- 

unnar samkvæmt taxta hennar yfir selda vinnu. 
Brot úr klukkustund reiknast sem heil klukkustund. 
Ef löggilding eða eftirlit fer ekki fram á Löggildingarstofunni, reiknast auk 

kaupgjalds ferðakostnaður, iðgjald af vátryggingu á tækjum og ferðatryggingum. 

Gjaldskrá þessi er hér með sett samkvæmt 5. gr. tilskipunar nr. 1 13. mars 1925, 
um mælitæki og vogaráhöld, til þess að öðlast gildi frá 1. febrúar 1978 og birtist til eftir- 
breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá nr. 370 15. október 1976. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 13. janúar 1978. 

Ólafur Jóhannesson. . a 
Jón Thors. 

ð. janúar 1978, Nr. 5. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 4 5. janúar 1977 um innflutnings- 

og gjaldeyrisleyfi. 

1. gr. 

Úr 1. gr. reglugerðarinnar falli eftirfarandi liðir: 

Tollskrárnr. 

11.01.25— 
11.01.26 Rúgmijöl. 
17.01.21— 
17.01.22 Molasykur. 
17.01.23— 
17.01.24 Strásykur. 

Við 1. gr. reglugerðarinnar bætist eftirfarandi liðir: 
Ökutæki til fólksflutninga eingöngu: 

Úr #87.02.14 Með alhjóladrifi, notuð. 
87.02.16 Notuð. 

Úr 87.02.19 Önnur, notuð. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 30 25. maí 1960, um skipan 

innflutnings- og gjaldeyrismála o. fl, öðlast þegar gildi. 

Viðskiptaráðuneytið, 5. janúar 1978. 

Ólafur Jóhannesson. 
  

Þórhallur Ásgeirsson.



Nr. 6. 12 13. janúar 1978, 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 251 31. des. 1965 um breytingu 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. reglugerðarinnar nr. 183/1968 orðist svo: 

Af hverri fasteign, sem aðstöðu hefur til að nota vatnsveitu kaupstaðarins skal 

greiða árlega vatnsskatt til vatnsveitunnar. 

Álagningarstofn vatnsskattsins skal vera heildarmat hverrar fasteignar, þ. e. 

mat mannvirkja og lóðar samkv. lögum um skráningu og mat fasteigna nr. 94 20. 

mai 1976. 
Upphæð vatnsskattsins skal vera 0.13% af framangreindu mati. Upphæð vatns- 

skattsins skal þó aldrei vera lægri en svarar kr. 27.00 á hvern rúmmetra í íbúðarhús- 

næði 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. 
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. 

Krónutölur í 8. og 10. gr. eru miðaðar við fasteignamat það, sem tók gildi ðl. 

des. 1976 og breytast með sama hætti og það einu sinni á ári Í samræmi við fram- 

reikningsstuðla fasteignamats ríkisins. 

Reglugerðarbreyting þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Kópa- 

vogskaupstaðar staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 15 20. júní 1923 til þess að 

öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 13. janúar 1978. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

  

Stjórnartíðindi B—1, nr. 1—6. Útgáfudagur 20. janúar 1978.



STJÓRNARTÍÐINDI B 2 — 1978 
  
  

19. janúar 1978. 13 Nr. 7. 

GJALDSKRÁ OG REGLUR 

fyrir símaþjónustu. 

(Söluskattur er ekki innifalinn). 

Gildir frá 1. febrúar 1978. 

I. KAFLI 
Gjaldskrá fyrir talsímanotendur í sambandi við sjálfvirkar miðstöðvar. 

1. Stofngjald. 

1.1. Fyrir númer í miðstöð og venjulegt talfæri með línu ............ kr. 36 000 
1.2. Fyrir hvert aukatalfæri í sama húsi (ekki hægt að tala á milli) .... — 9000 
1.3. Viðbótargjald fyrir annan lit en gráan á talfæri .................. — 1500 
14. Fyrir venjulegan aukatengil (ekkert afnotagjald) ................ — 7000 

Stofngjöld fyrir annan búnað eru samkvæmt sérgjaldskrá. 
Framangreint gjald miðast við síma innan marka samfelldrar þéttrar byggðar 

út frá hlutaðeigandi símstöð, samkvæmt nánari ákvörðun póst- og simamálastjórn- 
arinnar. Þó greiðist aukagjald, þegar leggja á síma í hús, sem stendur meira en 50 
metra frá aðalvegi, þar sem aðaljarðsímar liggja. 

Utan þessara marka greiðist aukastofngjald af linuleiðinni frá nefndum mörk- 
um og til hlutaðeigandi notanda. Nefnd aukagjöld eru ákveðin af póst- og símamála- 
stjórninni í hvert skipti. 

Hluti af stofngjaldi — að jafnaði helmingur — greiðist fyrir fram, þegar síma- 
pöntun hefur verið tekin til greina og undirbúningsframkvæmdir eru hafnar, og 
afgangurinn þegar síminn er tengdur, og er þá miðað við hina gildandi gjaldskrá á 
hverjum tíma. 

Þegar handvirkum síma er breytt í sjálfvirkan síma, má krefjast aukastofn- 
gjalds, sem svarar hálfum mismun á stofngjaldi við sjálfvirkan og handvirkan síma. 

Stofngjöld fyrir aukatalfæri og annan sérbúnað gilda aðeins, þegar sami aðili 
hefur búnaðinn. 

Póst- og símamálastjórninni er heimilt að veita löggiltum rafverktökum sér- 
stakt leyfi til að draga símataugar í rör, sem tilheyra viðkomandi íbúðum enda 
hafi áður verið komið á samstarfi við hlutaðeigandi rafveitur varðandi samþykki 
teikninga fyrir símalagnir. 

Hér er aðeins um að ræða einfaldar símalagnir í íbúðarhúsum, það er uppsetn- 
ingu á tenglum, sem póst- og símamálastjórnin hefur viðurkennt og tengingu þeirra, 
en ekki tengingu inn í húskassa. 

Símnotendur ráða fjölda tengla, enda fellur stofngjald af þeim niður í þess- 
um tilfellum. 

2. Afnotagjald. 

Afnotagjald greiðist ársfjórðungslega fyrirfram. Umframgjald miðast að jafn- 
aði við notkun símans næsta eða næstsíðasta ársfjórðung á undan. 

Þó má, þegar sérsíaklega stendur á vegna tilfærslu á greiðslumánuði ársfjórð- 
ungsgjalda, krefjast afnotagjalda 1—2 mánuði fram í tímann, Þegar tilfærsla fer 
fram. 
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Enda þótt væntanlegur símnotandi, sem beðið hefur um síma, sé af einhverjum 

ástæðum ekki reiðubúinn til þess að taka við honum, þegar stofnunin getur veitt 

aðgang að línu og númeri í miðstöð, skal þó reikna hið venjulega afnotagjald af 

símanum strax frá þeim tíma, er stofnunin gat látið umbeðna þjónustu í té, og 

síðari hluta stofngjalds. 

2.1. Ársfjórðungsgjaldið fyrir númer í miðstöð og venjulegt talfæri með línu er 

kr. 5 200 að viðbættum kr. 11.30 fyrir hvert teljaraskref umfram 600 á ársfjórð- 

ungi, nema þar sem notendafjöldi er yfir 20000 á sama stöðvargjaldssvæði, 

þar verða 300 skref innifalin í fastagjaldinu. 

2.2. Fyrir verslunar- og/eða atvinnusíma greiðist gjaldið 2.1. hér að framan, auk 

kr. 1750 á ársfjórðungi. 

23. Ársfjórðungsgjald fyrir aukatalfæri (ekki hægt að tala á milli) .... kr. 720 

Hjá notendum, sem hafa tvær eða fleiri línur í sjálfskiptireit stöðvarinnar, er 

flokkunin miðuð við meðalskrefafjölda á númerunum. 

Framangreind gjöld miðast við síma innan marka samfelldrar þéttrar byggðar 

út frá hlutaðeigandi miðstöð, samkvæmt nánari ákvörðun póst- og símamálastjórn- 

arinnar. 

Utan þessara marka greiðist fjarlægðargjald af línuleiðinni frá nefndum mörk- 

um og til hlutaðeigandi notanda. 

Afnotagjöld fyrir annan búnað eru samkv. sérgjaldskrá, en gilda því aðeins að 

sami aðili hafi öll tækin. 

83. Flutningsgjald. 

3.1. Milli húsa á svæði sömu miðstöðvar fyrir hvert venjulegt talfæri 

með línu .........0.00..00 nr kr. 18 000 

(Flutningsgjald greiðist að fullu, enda þótt sími sé fyrir í því húsi, 

sem flutt er Í). 
3.2. Innanhúss, á aðaltalfæri, aukatalfæri eða aukabjöllu ............ — 7000 

3.3. Innanhúss og milli húsa á aukatengli .............0000000 0000... — 7000 

34. Milli stöðvargjaldssvæða ..........002000 000 — 23 500 

Flutningsgjöld fyrir annan búnað milli stöðvargjaldsvæða eru samkvæmt sér- 

gjaldskrá. 

Sé um óvenjulega kostnaðarsaman flutning að ræða, eða flutning á öðrum 

tækjum, sem ekki eru nefnd hér að framan, greiðist gjald, sem er ákveðið af póst- 

og simamálastjórninni. 

Sé sími fluttur á sama ári og hann er settur upp, eða oftar en einu sinni á sama 

ári, innan svæðis sömu símstöðvar, og aðeins er um nýja innanhússlögn að ræða og 

ekki neinn óvenjulegan kostnað, má lækka flutningsgjaldið (milli húsa) niður Í 

allt að kr. 9 000 ef flutt er innan 6 mánaða, en í allt að kr. 11200 ef 6—12 mánuðir 

líða á milli. 

4. Viðtökugjald og gjald fyrir númeraskipti. 

Flytji einhver í húsnæði og taki samtímis við síma og aukabúnaði skv. 1. kafla 1. 

af öðrum aðila, sem hættir að vera símnotandi og án breytinga á símalögn er gjaldið 

kr. 18 000. 
Viðtökugjald lækkar í kr. 3000 af beimilissíma og aukabúnaði skv. I. kafla 1., 

þegar barn, barnabarn eða tengdabarn tekur við símanum af foreldri og gagnkvæmt. 

Sama gildir um systkini og maka þeirra. 
Óski símnotandi að skipta um símanúmer og verði það samþykkt, er gjald fyrir 

slík númeraskipti kr. 6 000. 
Viðtökugjald fyrir sérbúnað verður ákveðið af póst- og símamálastjórninni 

í hvert skipti.
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5. Leiga og uppsögn. 

Segja má símasambandinu upp um mánaðamót með minnst eins mánaðar fyrir- 
vara, og skal það gert skriflega. 

Þegar sérstaklega stendur á, svo sem þegar um bráðabirgðasíma er að ræða, má 
þó leigja afnot af síma e. þ. 1. fyrir lægra gjald en venjulegt árlegt afnotagjald, og 
ákveður póst- og símamálasijórnin þá gjaldið í hverju tilviki með tilliti til aðstæðna. 
Sama gildir um stofngjald. 

6. Viðgerð notendabúnaðar. 

Viðgerðarkostnaður notendabúnaðar er ekki innfalinn í afnotagjaldi, en greið- 
ist eftir reikningi, nema um eðlilegt slit sé að ræða. 

II. KAFLI 

Gjaldskrá fyrir talsímanotendur í sambandi við handvirkar miðstöðvar, 
sbr. þó III. kafla um notendasíma í sveitum. 

1. Stofngjald. 

1.1. Fyrir númer í miðstöð og venjulegt talfæri með línu ............ kr. 27 000 
1.2. Fyrir hvert aukatalfæri í sama húsi ..............000000000. — 11600 
1.3. Fyrir aukatengil með rafvökum (ekkert afnotagjald) ............ — 1000 

2. Afnotagjald á ársfjórðungi. 

2.1. Fyrir hvert númer í miðstöð og venjulegt talfæri með línu. 

Afnotagjaldið er tilfært í heilum krónum. 

Afgreiðslutími 
miðstöðvar á 2—3 notendur Yfir 3 notendur 
virkum dögum á sömu línu á sömu línu 

2 std. 2270 1820 1360 
4 — 3070 2460 1840 
6 — 3420 2730 2 050 
8 — 3 860 3 090 2320 

10 — 4210 3370 2530 
12 — 4 300 3 440 2580 
14 — 4470 3 580 2680 
16 — 4 560 3 650 2140 
24 — 5000 4 000 3 000 

Ef afgreiðslutími stöðvar er lengdur frá því sem að framan getur, bætist 
við ársfjórðungsgjaldið fyrir hverja % klukkustund til viðbótar sem svarar 
fjórðungi af mismun milli flokka fyrir sérlinu, en hlutfallslega lægra, ef fleiri 
eru á línu. Viðbótargjaldið skal þó hækka eða lækka þannig að standi á heil- 
um tug króna. 

2.2. Fyrir hvert aukatalfæri í sama húsi ...............0000.0 kr. 1800 

2.3. Almenn ákvæði. 
Ofannefnt afnotagjald fyrir talfæri með línu og númeri í miðstöð hækkar um 

30% hjá hvers konar atvinnu- og verslunarfyrirtækjum. Þessi hækkun gildir ekki 
á stöðvum með afgreiðslutíma undir 10 klst. á virkum degi. 

Afnotagjald fyrir talsíma greiðist fyrirfram einn ársfjórðung í senn, og eru 
gjalddagar 1. virkan dag í janúar, apríl, júlí og október. Þegar um nýtt samband er
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að ræða, fer hæð gjaldsins í fyrsta sinn eftir því, hve langur tími er eftir af ársfjórð- 
ungi þeim, sem stendur yfir, þegar símasambandið er opnað, og telst þá hluti úr 

mánuði sem heill mánuður. 

Enda þótt væntanlegur símnotandi, sem beðið hefur um síma, sé af einhverjum 

ástæðum ekki reiðubúinn til þess að taka við honum, þegar stofnunin getur veitt 

aðgang að línu og númeri í miðstöð, skal þó reikna hið venjulega afnotagjald 

af símanum strax frá þeim tíma er stofnunin gat látið umbeðna þjónustu í té, og 

síðari hluta stofngjalds. 
Afnotagjöld fyrir annan búnað eru samkv. sérgjaldskrá, en gilda því aðeins að 

sami aðili hafi öll tækin. 

3. Flutningsgjald. 

3.1. Milli húsa á svæði sömu miðstöðvar, fyrir hvert venjulegt talfæri 

með línu ................... ss kr. 13500 

3.2. Innanhúss, á aðaltalfæri, aukatalfæri eða aukabjöllu .............. — 7000 

3,3. Innanhúss, og milli húsa á aukatengli .........00.0000 0... 000... — 7000 

3.4. Milli stöðvargjaldsvæða ..........0.002.00 00 nn — 18500 

Áðurnefnd gjöld, sem nefnd eru undir 2. og 3. lið eru lágmarksgjöld. Ef nýlagnir 

krefjast tiltölulega mikils kostnaðar að dómi póst- og símamálastjórnarinnar vegna 

tæknilegra annmarka, verða gjöldin ákveðin af henni í hvert skipti. 
Sé sími fluttur á sama ári og hann er settur upp, eða oftar en einu sinni á sama 

ári, og aðeins er um nýja innanhússlögn að ræða og ekki neinn óvenjulegan kostn- 

að má lækka flutningsgjaldið (milli húsa) niður í allt að kr. 6 000. 

4. Viðtökugjald og gjald fyrir númeraskipti. 

Flytji einhver í húsnæði og taki samtímis við síma og aukabúnaði skv. 11. kafla 1. 

af öðrum aðila, sem hættir að vera símnotandi og án breytinga á símalögn er gjaldið 

kr. 13 500. 
Viðtökugjald lækkar í kr. 3000 af heimilissíma og aukabúnaði skv. 11. kafla 1., 

þegar barn, barnabarn eða tengdabarn tekur við símanum af foreldri og gagnkvæmt. 

Sama gildir um systkini og maka þeirra. 

Óski símnotandi að skipta um símanúmer og verði það samþykkt, er gjald fyrir 

slík númeraskipti kr. 6 000. 
Viðtökugjald fyrir sérbúnað verður ákveðið af póst- og símamálastjórninni Í 

hvert skipti. 

5. Leiga og uppsögn. 

Segja má símasambandinu upp um mánaðamót með minnst eins mánaðar fyrir- 

vara, og skal það gert skriflega. 
Þegar sérstaklega stendur á, svo sem þegar um bráðabirgðasíma er að ræða, 

má þó leigja not af síma e. þ. 1. fyrir lægra gjald en venjulegt árlegt afnotagjald, og 

ákveðst gjaldið þá í hverju tilfelli af póst- og símamálastjórninni með tilliti til að- 

stæðna. Sama gildir um stofngjald. 

6. Viðgerð notendabúnaðar. 

Viðgerðarkostnaður notendabúnaðar er ekki innifalin í afnotagjaldi en greið- 

ist eftir reikningi, nema um eðlilegt slit sé að ræða.
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1.1. 

1.2. 

21. 

3.8. 

TII. KAFLI 

Notendasímar í sveitum. 

1. Stofngjald. 

Um, notendasíma á ábýlisjörðum í sveitum gilda eftirfarandi almennar reglur: 
Stofngjald fyrir hvern handvirkan síma er kr. 18 500. Sé um sérstaklega örðugar 
eða kostnaðarsamar lagnir að ræða, ákveður póst- og simamálastjórnin stofn- 
gjald í hvert skipti eða eftir samkomulagi. 
Stofngjald fyrir sjálfvirka síma sama og í I. kafla 1., en þó með 20% afslætti, 
ef 2—3 eru saman um línu, en 40% afslætti, ef þeir eru fleiri um línuna. 

2. ÁAfnotagjald á ársfjórðungi. 

Fyrir hvern handvirkan síma í sambandi við miðstöð með eftirfarandi af- 
greiðslutíma: 

2 SEð. kr. 1140 
dB — 1400 
G — — 1760 
8 — — 2110 

10 — 2200 
12 — 2280 
18 — 2370 
16 — — 2460 
28 — 2630 

- Fyrir hvern sjálfvirkan síma greiðist sama gjald og um getur í Í. kafla 2. = 

- Viðgerðarkostnaður notendabúnaður er ekki innifalinn í afnotagjaldi, en greið- 
ist eftir reikningi, nema um eðlilegt slit sá að ræða. 

3. Almenn ákvæði. 

„ - Síminn fylgir jörðinni, og má ekki rifta því. Nýr ábúandi á jörðinni þarf ekkert 
viðtökugjald að greiða. 

. Ef notandi óskar flutnings á símanum, greiðir hann kostnað eftir reikningi. 
.„ Leggist jörð í eyði eða ef ábúandi vill ekki hafa símann, má taka hann burtu. 
Línuna skal þó ekki taka niður á fyrsta ári, ef líkur benda til, að jörðin verði 
aftur í byggð eða ábúendaskipti verði. Skal haft um þetta samráð við hlutað- 
eigandi oddvita. 

- Við nýlagningu annist hlutaðeisendur á sinn kostnað flutning efnis frá skips- 
hlið á Eimskipafélagshöfn út á línustæðið, svo og dreifingu efnisins þar. 
Símnotendur eru að sjálfsögðu háðir sömu reglum og venjum, sem almennt 
gilda um meðferð símtækja og starfrækslu notendasíma. 

3. Póst- og símamálastjórnin hefur að sjálfsögðu, hvenær sem er, heimild til að 
fjölga símum út frá notendasímalinum eða í framhaldi af þeim. 

- Stofngjöld greiðast fyrir fram og eigi síðar en þegar síminn er tengdur í sam- 
band. Afnotagjald greiðist fyrir fram fyrir einn ársfjórðung í senn, og eru gjald- 
dagar 1. virkan dag í janúar, apríl, júlí og október. 

Þegar um nýtt gjald er að ræða, fer gjaldið í fyrsta sinn eftir því, hve 
langur tími er eftir af ársfjórðungnum, sem stendur yfir, þegar símasambandið 
er opnað, og telst þá hluti úr mánuði sem heill mánuður. 
Undir ákvæði þessa kafla gjaldskrárinnar falla símar bænda í sveitum almennt, 
nema þeirra, sem búa í hverfum, þorpum eða kauptúnum eða í nágrenni þeirra 
og hafa síma á sérstakri línu eða fáir saman á línu. Um síma þeirra fer
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eftir ákvæði 1. eða Il. kafla eftir því, sem við á, allt samkvæmt ákvörðun póst- 

og símamálastjórnarinnar. Þannig greiðist afnotagjald fyrir síma í sumarbú- 

stöðum, veiðiskálum, íþróttaskálum, skólum, gisti- og veitingastöðum, hjá iðn- 

rekendum, atvinnurekendum eða verslunum o. s. frv., samkvæmt 1. eða TI. kafla, 

en ekki samkvæmt þessum kafla. Um síma hjá öðrum aðilum. eða stofnunum 

í sveit, eða þar sem sérstaklega stendur á, fer í hvert skipti eftir ákvörðun 

póst- og símamálastjórnarinnar eða eftir samkomulagi. 

IV. KAFLI 

Símtalagjald. 

1. Símtalagjald innanlands. 

Gjöld fyrir langlínusímtöl sem valin eru sjálfvirkt: 

Dagtaxti er frá kl. 08:00 til kl. 19:00 frá mánudegi til föstudags og frá kl. 

08:00 til kl. 15:00 á laugardögum. 

Giald- Sek. í skrefi Verð fyrir 

flokkur hv. mín. kr. 

O ót. tími 

A 60 sek. 11.30 

B 45 — 15.06 

þ RIÐ 30 — 22.60 

2 12 — 56 50 

3 10 — 67.80 

dr 8 — 84.75 

Ð 6 — 113.00 

1.2. Næturtaxti er frá kl. 19:00 til kl. 08:00 frá mánudegi til föstudags og frá kl. 

15:00 á laugardegi til kl. 08:00 næsta mánudag. 

        

Giald- Sek. í skrefi Verð fyrir 

flokkur hv. mín. kr. 

A 120 sek 5.65 

B 2 90 — 753 

1 60 — 11.30 

9 24 — 28.25 

3 20 — 33.90 

A 15 — 45.20 

Ís 12 — 56.50 

2. Langlínusímtöl afgreidd um handvirkar miðstöðvar. 

Minnsta  Umframgjald 

gjald pr. mín. 

21. Um  0— 10 km línulengd .........0.0000 0000 0... kr. 81 kr. 27 

— 10— 25 — — — 126 — 48 

— 825-100 — — — 171 — 57 

— 100—225 — — — 216 — 72 

— ð —- — — 261 — 87 

— Yfir 350 — — — 336 — 112 

Ofannefnt símtalagjald gildir ekki, þegar um sjálfvirka afgreiðslu milli 

stöðva er að ræða, en þá er í hverju tilfelli ákveðið hvernig reikna skuli greiðslu 

fyrir millistöðva-símtöl.
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„ Hraðsímtal: þrefalt venjulegt símtalagjald. 
- Forgangshraðsímtal: tífalt venjulegt símtalagjald. 
- Kvaðning: kr. 90. Kvaðningargjald greiðist hvort sem náðst hefur í umbeðinn 
mann eða ekki. 
Afgreiðslugjald: kr. 120 reiknast ávallt fyrir handvirka afgreiðslu símtala um 
leiðir, þar sem sjálfvirkt langlínusamband er fyrir. Kvaðning er ekki innifalin. 
Boðsending: kr. 160 á venjulegu útburðarsvæði símstöðva, og 160 fyrir hvern 
byrjaðan km út fyrir það. Boðsendingargjaldið greiðist hvort sem úr símtali 
verður eða ekki. 

3. Símtalagjöld milli Íslands og annarra landa. 

Þau ákvarðast eftir alþjóðasamþykktum og milliríkjasamningum, og Hlkynnir 
póst- og símamálastjórnin þan, eins og þan eru á hverjum tíma. 

á. Radíó-símtöl við skip og báta. 

Gjöld fyrir símtöl um íslenskar strandarstöðvar milli íslenskra skipa og 
lands: 

„ Línugjald kr. 126 fyrir fyrstu 3 mín. og kr. 42 fyrir hverja mín. eða brot úr 
min. þar fram yfir. 

„ Strandargjald kr. 256, ef skipið er ekki meira en 150 sjómilur frá landi, en 
annars kr. 360 fyrir fyrstu 3 mín. og kr. 85 eða kr. 120 fyrir hverja mín. eða 
brot úr mín. þar fram yfir. 

„ Skipsgjald mismunandi eftir skipum, sé gjaldið tekið. 
. Aukaþjónusta eftir tegund, að ósk samtalsbeiðanda, greiðist samkvæmt IV. kafla. 

„ Fyrir radíósímtöl við skip til eða frá útlöndum er gjaldið þannig reiknað: 
a. Gjald milli Íslands og hlutaðeigandi lands. 
b. Strandargjald. 
c. Skipsgjald, ef skipið tekur slíkt gjald. 
d. Gjald fyrir aukaþjónustu að ósk samtalsbeiðanda, sem greiðist samkv. IV. 2. 

V. KAFLI 

Símskeytagjald. 

1. Gjald fyrir símskeyti innanlands. 

- Venjuleg símskeyti: Grunngjald kr. 110 og kr. 13 fyrir hvert orð. Lágmarks- 
orðafjöldi 7 orð. 

. Hraðskeyti: Tvöfalt venjulegt skeytagjald. 
- Veðurskeyti: Kr. 130 fyrir hvert skeyti. 
- Símapóstávísanir: Gjald kr. 490 án tillits til orðafjölda. 
- Heillaskeyti: Sama og fyrir venjuleg símskeyti, auk kr. 130 fyrir heillaskeytis- 
eyðublaðið. 

- Samúðarskeyti: Grunngjald kr. 110. Sendanda er í sjálfsvald sett, hve mikið 
hann gefur, og rennur sú upphæð óskert til Landsspítalasjóðs. 

„ Sendiferðir með símskeyti: Símskeyti eru borin út endurgjaldslaust allt að 
einum kílómetra frá símstöð. Í bæjum og kauptúnum er útburðarsvæðið þó 
miðað við samfellda byggð. Ef senda þarf með skeyti út fyrir útburðarsvæðið, 
skal greiða kr. 150 fyrir hvern kílómefra. Þetta gildir um fjarlægð, er nemur 
allt að 10 kílómetrum og undir venjulegum kringumstæðum. Þegar vegalengdin 
er meiri, skal greiða gjald, sem ákveðið er eftir fyrirspurn í hvert skipti.
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Þótt ekki sé greitt fyrir sendiferð með símskeyti, sem afhenda skal utan 

útburðarsvæðis, ber símstöðinni að greiða fyrir því, að símskeytið komist til 

viðtakanda svo fljótt sem unnt er, t. d. með því að sæta tækifærisferðum eða 

næstu póstferð eða láta vita af því í síma eða á einhvern annan tiltækan hátt. 

1.8. Fyrir fram greitt svar (RP): Ef sendandi óskar að greiða gjald fyrir svarskeyti, 

skal skrifa RP fyrir framan nafnkveðjuna og tiltaka jafnframt orðafjölda 

svarskeytisins. RP 10 þýðir, að svar sé greitt fyrir 10 orða skeyti. 

19. Samanburður til tryggingar gegn missímum (TC): Aukagjald er helmingur 

venjulegs símskeytagjalds. 

2. Gjald fyrir símskeyti til útlanda. 

Gjald fyrir símskeyti til útlanda er ákveðið af alþjóðasamþykktum og milliríkja- 

samningum, og tilkynnir póst- og símamálastjórnin þau eins og þau eru á hverj- 

um tíma. 

3. Gjald fyrir skeytaafgreiðslu við skip og báta. 

3.1. Almenn loftskeyti. 
3.1.1. Gjald fyrir loftskeyti til og frá íslenskum skipum um íslenskar strandarstöðvar, 

ef afhendingar- eða ákvörðunarstöð skeytis er á Íslandi, er þannig reiknað: 

a. Grunngjald fyrir hvert skeyti kr. 110. 
h. Línugjald kr. 13 á hvert orð. 
c. Strandargjald kr. 17 hvert orð. 

d. Skipsgjald, ef skipið tekur slíkt gjald. 

e. Gjald fyrir aukaþjónustn að beiðni sendanda. 

Minnsta gjald er hið sama og fyrir 7 orð. 

3.2. Sérstök loftskeyti. 
3.2.1. Gjald fyrir veðurskeyti frá ísl. skipum til Veðurstofu Íslands er kr. 130 

3.2.2. Gjöld fyrir önnur loftskeyti og aukaþjónustu eru Í samræmi við 1. og 2. grein 

þessa kafla. 
3.3. Gjöld erlendra skipa eru samkvæm! alþjóðagjaldskrá. 

VI. KAFLI 

Telex- og fjarritvélar. 

1. Stofngjald, afnotagjald og flutningsgjald. 

Gjöldin eru ákveðin af póst- og símamálastjórninni í sérgjaldskrá. 

2. Gjald fyrir telexritanir. 

41. Telexritanir innanlands greiðast með kr. 11.30 fyrir hvert teljaraskref, og sam- 

svarar það kr 28.25 á mínútu. 

9.9. Gjald fyrir telexritanir til útlanda ákvarðast af alþjóðasamþykktum og milli- 

ríkjasamningum og tilkynnir póst- og símamátlastjórnin þau eins og þau eru 

á hverjum tíma. 

3. Leira, uppsögn o. fl. 

Stofngjald greiðist fyrirfram, áður en uppsetning er hafin, og afnotagjöld ber 

að greiða ársfjórðungslega fyrirfram, og eru gjalddagar hinir sömu og fyrir afnota- 

gjald af síma. Hluti úr mánuði telst sem heill mánuður við fyrsta reikning. 

Notandi ska! sjálfur annast og bera kostnað af tryggingu þess fjarritabúnaðar, 

sem er í hans vörslu, gagnvart bruna, vatnsskaða eða öðru tjóni.
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Segja má sambandinu upp um mánaðamót með eins mánaðar fyrirvara, og 
skal það gert skriflega. 

Upplýsingar um endurkaupsverð búnaðar fást hjá Pósti og síma hverju sinni. 

VII. KAFLI 

Sambönd og línur. 

Gjöldin eru ákveðin af póst- og símamálastjórninni í sérgjaldskrá. 

VIII. KAFLI 

Sérbúnaður við sjálfvirkar og handvirkar miðstöðvar. 

Gjöldin eru ákveðin af póst- og símamálastjórninni í sérgjaldskrá. 

IX. KAFLI 

Skrásetning símnefna. 

Fyrir skrásetningu símnefna greiðist kr. 2750 á ári. Sé sama símnefni skrá- 
sett á fleiri en 10 símstöðvum, greiðist þó aðeins kr. 520 fyrir hverja skráningu 
þar fram yfir. Gjaldið greiðist fyrirfram fyrir almanaksárið. Brot úr ári telst sem 
heilt ár. Uppsagnarfrestur er 3 mánuðir, og er hann gagnkvæmur. 

X. KAFLI 

1. Símaskráin. 

Póst- og símamálastjórnin gefur út símaskrá og leggur hverjum leigusíma til 
eitt eintak af hverri útgáfu hennar. Framan á kápu símaskrár skulu prentuð 
svæðanúmer sjálfvirka símakerfisins og á bakhlið hennar upplýsingar, sem nauð- 
synlegt þykir að dómi póst- og símamálastjórnarinnar að birta almenningi. Óheimilt 
er, að viðlagðri ábyrgð, ef út af er brugðið, að hylja framangreindar upplýsingar 
með ógagnsærri hlífðarkápu eða á annan hátt. Póst- og símamálastjórnin ber ekki 

s 
ábyrgð á villum, sem kunna að vera í símaskránni. 

2. Skrásetning í símaskrána. 

Hver talsímanotandi fær nafn sitt skráð ókeypis í einni línu í stafrófsskránni. 
Gjald fyrir hverja línu í stafrófsskránni fram yfir það, sem að ofan segir, er kr. 

800. Sé auk aðalsímnotanda einn eða fleiri aukanotendur að sama síma, ber að 
greiða kr. 1500 fyrir hvern aukanotanda. Aukasímnotendur geta ekki öðlast 
aðalsímnotendarétt (t. d. rétt til að fá símann fluttan eða skráðan eingöngu á 
sitt nafn) án þess að greiða uppsetningargjald fyrir númerið að nýju eða viðtöku- 
gjald, enda hefur póst- og símamálastjórnin ein umráðarétt símans. 

Breytir engu í þessu, þó að aukasímnotandi hafi um lengri eða skemmri tíma 
haft nafn sitt í símaskránni eða greitt afnotagjald. 

Óski símnotandi, að símanúmer hans sé ekki prentað í símaskrá og ekki gefið 
uÐp í 03, getur póst- og símamálastjórnin heimilað það gegn 1900 króna gjaldi, 
sem greiðist einu sinni. 

Póst- og símamálastjórnin ákveður tilhögun á símaskránni, og hún getur synjað 
mönnum um upptöku starfsheita, sem hún telur óeðlileg eða vafasamt, að hlutað- 
eigandi hafi rétt að bera. 

B4
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3. Skrásetning í stafrófsskrána. 

3.1. Breytt letur í skrá, hver lína ....0....020000 0000 nn kr. 1300 

3.2. Aukanafn í skrá ..........0.2000 0... ne nr — 1500 

3.3. Aukalína í skrá, hver lÍna .......02000000 00 nn — 800 

34, Aukanafn með breyttu letri (1 lína) kr. 1300 - 1500 ......0........ — 2800 

Aukalínur eru taldar: Ef fyrirtæki lætur skrásetja nöfn starfsmanna sinna 

í skrána undir nafni fyrirtækisins. Sé starfsmaður fyrirtækis ekki aðalsímnotandi 

og ekki skráður í skránni sem aukasímnotandi annars staðar en undir nafni fyrir- 

tækisins (en ekki undir sínu nafni), skal reiknað fyrir það kr. 1500 sem aukanafn. 

4. Skrásetning Í atvinnuskrána. 

4.1. Ókeypis skrásetning. 
Hver símnotandi, sem rekur atvinnu- eða verslunarfyrirtæki og óskar skrif- 

lega eftir skráningu í atvinnu- og viðskiptaskrána í samræmi við þá flokkun. 
er póst- og símamálastjórnin hefur ákveðið, fær ókeypis eina línu til skrá- 
setningar á símanúmeri sínu, ásamt nafni og heimilisfangi, með venjulegu 
letri í einn flokk skrárinnar. Aukasímnotendur öðlast ekki rétt til ókeypis 

skráningar. 
4.2. Skrásetning gegn borgun. 

Ef símnotandi vill láta skrá sig í fleiri en einn flokk, kostar hver skrásetn- 
ing fram yfir þá fyrstu kr. 800. Ef nafnið óskast skráð með breyttu letri, 

kostar það kr. 1 300. Auglýsingarlína kostar kr. 800. 

5. Auglýsingar í símaskrá. 

Póst- og símamálastjórninni er heimilt að taka auglýsingar til birtingar í síma- 

skránni að því marki, sem hún telur að samrýmist númeraskránni. 

XI. KAFLI 

Radíótæki og þjónusta um radíóstöðvar. 

1. Radíóeftirlitsejöld. 

Gjöld vegna talstöðva skulu vera sem hér segir: 
1.1. Fyrir milli-, stutt-, og metrabylgjustöðvar í skoðanaskyldum skipum, 

bátum og flugvélum og fastastöðvar (þar með taldar móðurstöðvar 

fyrir þjónustu við bifreiðar). 
1.1.1. Leyfisbréfagjald þegar samanlagt sendiafl er yfir 100 wött (endur- 

nýist við allar breytingar á stöðinni) .......0.0000000 000... kr. 3400 

1.1.2. Árlegt eftirlitsgjald senda samanlagt yfir 100 wött .........0..... — 7500 
1.1.3. Leyfisbréfagjald, þegar samanlagt sendiafl er 100 wött eða minna 

(endurnýist við allar breytingar á stöðinni) ........0..0000000..- — 1550 

14. Árlegt eftirlitsgjald senda samanlagt 100 wött eða minna ........ — 5000 11 
1.2. Fyrir milli-, stutt- og metrabylgjustöðvar í bifreiðum og vinnutækj- 

um, sem eru einungis skoðaðar eftir ósk notanda eða af gefnu tilefni. 

1.2.1. Leyfisbréfasjald (endurnýist við allar breytingar á stöðinni) ...... — 1550 

1.9.2. Árlegt starfrækslugjald fyrir metrabylgjustöðvar í bifreiðum með 

sértiðni eingöngu og í bátum, sem ekki eru skoðanaskyldir ...... — 2100 

1.3. Fyrir almenningsstöðvar (CB) í 27 MHz tíðnisviðinu. 
1.3.1. Leyfisbréfagjald fyrir stöðvar 0,5 watt eða minni (innifelur starf- 

rækslugjald á því ári, sem leyfið er gefið út) ...........0....... — 3000
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1.32. Árlegt starfrækslugjald fyrir stöðvar 0,5 watt eða minni .......... —- 1200 
1.3.3. Leyfisbréfagjald fyrir stöðvar stærri en 0,5 watt, leyfðar samkvæmt 

undanþágum (innifelur starfrækslugjald á því ári, sem leyfið er 
gefið Ú) .......0..000... 0200 — 3500 

134. Árlegt starfrækslugjald fyrir stöðvar stærri en 0,5 watt .......... — 1700 
14. Önnur gjöld. 
1.4.1. Leyfisbréf vegna amatörstöðvar ásamt upphafsskoðun (endurnýist 

við tilfærslu milli T-, A-, B- og C leyfa) .........000. 0. — 3250 
1.4.2. Leyfisbréf nýliða vegna amatörstöðvar ásamt upphafsskoðun (gildir 

Í 2 Ár) 0... — 1600 
14.3. Leyfisbréf vegna fjarstýringa á bílskúrshurðum ................ — 1400 
1.4.4. Leyfisbréf vegna fjarstýringa á líkönum .............000..00.. — 650 
145. Fyrir skírteini loftskeytamanns .............0...000 00. — 2600 
1.4.6. Fyrir skírteini talstöðvavarðar ...........0......... — 1300 
1.4.7. Fyrir aukaskoðun amatörstöðvar „........0...0.000000 0. — 1800 
1.4.8. Imnsiglisgjald (ferðakostnaður samkvæmt reikningi) ............ — 8500 

2. Viðskiptagjöld. 

2.1.  Radíósímtöl við skip og báta. 
Sjá kafla TV. 4 hér að framan. 

2.2.  Skeytaafgreiðsla við skip og báta. 
Sjá kafla V. 3 hér að framan. 

2.3.  Viðskiptagjöld vegna radióstöðva og í verstöðvum. 
Vegna radióstöðva, sem komið er upp í verstöðvum á vegum samtaka út- 
vegsmanna á viðkomandi stað, skal greiða eftirfarandi daggjöld: 

Fyrir 1— 5 báta  .............2.. 000 kr. 800 
Fyrir 6—16 báta ................00...0.. 0. — 1400 
Fyrir 16--30 báta (..............0.. 000. — 1950 
Fyrir 31 bát og fleiri ................. 0000... — 2500 

Ef um leigutalstöð er að ræða, greiðast að auki venjuleg leigugjöld sam- 
kvæmt sérgjaldskrá. 

24.  Viðskiptagjöld og reglur vegna samningsbundinna viðskipta við fiskibáta. 
2.4.1. Póst- og símamálastjórnin lætur fiskibátum í té alla strandarstöðvaþjónustu, 

sem þeir þurfa á að halda vegna reksturs og útgerðar bátsins, gegn ákveðnu 
ársfjórðungslegu viðskiptagjaldi. 

24.2. Viðskipti þessi geta farið fram um hvaða strandarstöð Pósts og síma sem er. 
243. Í þjónustu þessari eru innifalin símtöl, skeyti og skilaboð til afgreiðslu innan 

bæjarsímakerfis þess staðar, þar sem hlutaðeigandi strandarstöð er. 
244. Afgreiðsla símtala eða skeyta um langlínukerfi Pósts og síma greiðist sam. 

kvæmt gjaldskrá þessari. 
2.4.5. Póst- og símamálastjórnin ber ekki ábyrgð á lauslegum, munnlegum skila- 

boðum, og eru þau afgreidd á ábyrgð þess, er óskar flutnings þeirra. 
Skilyrði þess, að útgerðarmaður eða félag geti orðið þessarar þjónustu að- 
njótandi eru: 

að allir fiskibátar, sem skráðir eru innan hlutaðeigandi lögsagnarumdæmis og 
búnir talstöð, greiði slíkt viðskiptasjald; að samtök útvegsmanna í hlutaðeis- 
andi lögsagnarumdæmi beri ábyrgð á greiðslu viðskiptagjaldanna á tilskild- 
um tíma og að ofangreind viðskipti fjalli eingöngu um atriði, er varða út- 
gerð og rekstur viðkomandi báts, og þess stranglega gætt, að þeim ákvæðum 
sé fylgt.
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2.4.7. Ársfjórðungslegt viðskiptagjald fiskibáta skal vera sem hér segir: 

a. fyrir minni báta en 100 tonn .........00000 000... kr. 4 200 
b. fyrir báta 100 tonn og stærri .......0..000. 0000... — "1000 

Í viðskiptagjaldinu er innifalin þjónusta strandarstöðva, allt að 25 sím- 
tölum og skilaboðum ársfjórðungslega fyrir báta minni en 100 tonn, og allt að 
40 símtölum og skilaboðum fyrir báta 100 tonn og stærri. 

Þau símtöl og skilaboð, sem umfram kynnu að verða ofangreindar magn- 
tölur skulu greiðast samkvæmt gjaldskrá þessari, IV. kafla 4. 

2.5. — Viðskiptagjöld landfarstöðva. 
25.1. Ársfjórðungslegt afnotagjald landfarstöðva sem nota rásir á millibylgju 

kr. 2 500. 
2.5.2. Afgreiðslugjald fyrir hvert símtal afgreitt eða skilaboð send (fyrir símtöl 

eða skilaboð afgreidd frá afgreiðslustöð í landfarstöðvaþjónustunni til annars 
gjaldsvæðis í símakerfinu, en hún er í, greiðist línugjald skv. gjaldskrá) kr. 350. 

3. Skyldutilkynningar skipa. 

Öll íslensk skip, sem eru tilkynningaskyld samkvæmt lögum frá 17. maí 1968 

og gildandi reglugerð þar að lútandi, greiði ársfjórðungsgjald fyrir flutning skyldu- 

tilkynningar um fjarskiptakerfið. 
Gjaldið skal vera svo sem hér segir: 

„Fyrir skip undir 15 rúmlestum brúttó ..........00000... kr. 1400 

Fyrir skip 15 að 50 rúmlestum brútió ................ — 2000 

Fyrir skip 50 að 100 rúmlestum brúttó .........02.0.... — 2800 

Fyrir skip 100 rúmlestir brúttó og yfir .......0002002.. — 3600 

Gjald þetta er óviðkomandi öðrum viðskiptagjöldum vegna viðskipta skipa um 

strandarstöðvar Pósts og síma, og skal það greitt fyrirfram ársfjórðungslega. 

Óheimilt er að hagnýta upplýsingar þær, er fást með skyldutilkynningunum, 

til annarra nota en öryggisgæslu vegna skipa og áhafna. 

4. Almenn ákvæði. 

4.1. Hver sá, sem óskar að starfrækja radíótæki á landi, sjó eða í lofti, innan ís- 

lensks lögsagnarumdæmis, skal senda póst- og símamálastjórninni skriflega 

umsókn um leyfi til þess ásamt nauðsynlegum upplýsingum um tækin og til- 

gang notkunar. Þetta gildir þó ekki um viðtæki, sem er fyrir útvarp eingöngu og 

er skráð hjá Ríkisútvarpinu. Verði slíkt leyfi veitt, er það gert með leyfisbréfi, 

þar sem tilgreind eru skilyrði fyrir leyfinu, leyfistími o. fl. Fyrir hvert leyfisbréf 

komi ákveðið gjald samkvæmt gildandi gjaldskrá um radíótæki. Skal gjaldið 

greitt við afhendingu leyfisbréfs. 

4,2. Póst- og símamálastjórnin hefur eftirlit með notkun raðíðtækja. Talstöðvar 

í skipum og bátum með þilfari eru skoðaðar einu sinni á ári. Aðrar talstöðvar 

eru ekki háðar skoðunarskyldu, en eigendum þeirra er heimilt að koma með 

þær til skoðunar. 

43. Þegar framkvæma skal skoðun, skal hlutaðeigandi stöðvarvörður sjá um, að 

nægilegt rafmagn sé fyrir hendi, svo að prófa megi tækin. Enn fremur getur eftir- 

litsmaður krafist þess. að stöðvarvörður sé viðstaddur skoðun og til aðstoðar 

eftirlitsmanni sé þess þörf, t. d. við skoðun lífbátasenda og þ. u. 1. Sé stöðv- 

arvörður eða fullgildur staðgengill, að dómi eftirlitsmanns, ekki viðlátinn þrátt 

fyrir ósk eftirlitsmanns, er honum heimilt að taka sér aðstoðarmann, og ber 

þá leyfishafi stöðvarinnar aukakostnað, er af því kann að leiða. Óski leyfis- 

hafi radíótækja aukaskoðunar, einhverra ástæðna vegna, ber honum að greiða 

fyrir framkvæmd hennar aukalega hálft eftirlitsgjald að viðbættum ferða- 

kostnaði.
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44. 

4.5. 

4.6. 

41. 

4.8. 

4.9. 

4.10. 

4.11. 

4.12. 

4.13. 

4.14. 

4.15. 

Þeim, sem leyfi fær fyrir sendistöð, ber að sjá um, að enginn starfræki hana, 
nema sá, sem fengið hefur skirteini hjá póst- og símamálastjórninni, er heim- 
ili bonum starfrækslu slíkrar stöðvar (skírteini loftskeytamanns eða talstöðv- 
arvarðar). Stöðin er þó ávallt undir yfirumsjón leyfishafa eða fulltrúa hans 
og starfræksla hennar á ábyrgð þeirra. 

Bæði stöðvarverði og leyfishafa eða fulltrúa hans er skylt að undirrita þagn- 
arheit og haga starfrækslunni í einu og öllu samkvæmt fyrirmælum póst- og 
símamálastjórnarinnar og hlíta þeim ákvæðum og reglum, innlendum og al- 
þjóðlegum, sem settar eru og settar kunna að verða um starfrækslu slíkra 
stöðva. Verði misbrestur á þessu, getur pósi- og símamálastjórnin afturkallað 
leyfisbréf stöðvarinnar, innsiglað hana eða, sé hún í leigu frá póst- og síma- 
málastjórninni, tekið hana í sína vörslu. 

Radíóeftirlitsgjöld og annar kostnaður vegna tækjaskoðunar greiðist í síðasta 
lagi 10 dögum eftir framvísun reiknings. 
Póst- og símamálastjórnin eða sérstakir umboðsmenn hennar sjá um uppsetn- 
ingu og viðhaldsþjónustu á fastastöðvum. Uppsetningu og viðhaldsþjónustu 
á farstöðvum annast póst- og símamálastjórnin og þau verkstæði, sem fengið 
hafa heimild til viðgerða á ákveðnum gerðum talstöðva. Leyfishafi greiðir 
þessa vinnu samkvæmt reikningi. 

Gjöld fyrir símtöl, símskeyti og annað það, sem gjaldskylt er og afgreitt er um 
símakerfið fyrir tilstuðlan stöðvar leyfishafa, eru á ábyrgð hans og greiðast 
innan 10 daga frá framvísun reiknings. 

Hafi áfallin gjöld vegna radíótækja eða þjónustu ekki verið greidd á tiltekn- 
um tíma, er póst- og símamálastjórninni heimilt að innsigla viðkomandi stöð. 
Um borð í skipum skal þetta þó gert þannig, að nota megi stöðina í neyðar- 
tilfelli. Enn fremur er póst- og símamálastjórninni heimilt að innheimta þessi 
gjöld með símreikningum hlutaðeigandi leyfishafa, að viðlagðri lokun símans. 

Nú hefur stöð verið innsigluð vegna vanskila eða annarra brota. Skal þá leyfis- 
hafi greiða innsiglisgjald, áður en enduropnun fer fram. Ferðakostnað vegna 
innsiglunar greiðir leyfishafi. 

Framangreindar reglur eiga ekki við um starfrækslu „amatör“-stöðva. Um þá 
starfsemi er fjallað í sérstakri reglugerð. 

Innflutningur erlendra radíótækja er háður samþykki póst- og símamálastjórn- 
arinnar. Innflytjendur skulu sækja um heimild á þar til gerðum eyðublöðum. 
Sé um fyrsta innflutning á talstöðvum að ræða, kannar póst- og símamála- 
stjórnin með tegundaprófun, hvort stöðvarnar fullnægi þeim lágmarkskröfum, 
sem gerðar eru. Gjöld fyrir tegundaprófun eru samkvæmt sérstakri gjaldskrá 
fyrir radíótæki. 

Leyfi til starfrækslu radíóstöðva má segja upp með minnst mánaðarfyrir- 
vara, miðað við mánaðamót, óski leyfishafi að hætta starfrækslu stöðvarinnar. 

Skal það gert skriflega og stílað til póst- og símamálastjórnarinnar. Vanræksla 
í þessum efnum leysir leyfishafa ekki frá greiðslu áfallinna gjalda. 

Öll gjöld til póst- og símamálastjórnarinnar vegna starfrækslu radíðtækja, sem 
ekki eru greidd á tilsettum tíma, eru lögtakskræf, samkvæmt 1. gr. laga nr. 29 
frá 16. des. 1885. 

Póst- og símamálastjórnin hefur nokkurt magn radíótækja til leigu eða til sölu 
samkvæmt nánari ákvörðun hverju sinni. Um kjör fer samkvæmt sérstakri 
gjaldskrá um radíótæki.
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1.1. 

5. Reglur um starfrækslu talstöðva, sem annast viðskipti við bifreiðar 

eða önnur farartæki á landi. 

Póstur og sími starfrækir fastastöðvar til almennra viðskipta við landfar- 
stöðvar. Enn fremur veitir póst- og símamálastjórnin einstaklingum, fyrir- 
tækjum og stofnunum leyfi til starfrækslu fastastöðva og úthlutar þeim tíðn- 
um fyrir slíkar stöðvar. 

Ekki er heimilt að tengja fastastöðvar, aðrar en stöðvar Pósts og síma, á 
nokkurn hátt við hið almenna símakerfi. 
Um fastastöðvar leyfishafa mega einungis fara fram viðskipti, er varða atvinnu- 
rekstur hans. Óheimilt er að veita öðrum aðilum afnot af talstöðvum leyfis- 
hafa. 
Fastastöðvar leyfishafa og farstöðvar, sem skipti eiga við stöðvar Pósts og 
síma skulu starfræktar af talstöðvavörðum, sem hafi skirteini útgefin af póst- 

og símamálastjórninni, Talstöðvaverðir undirrita þagnarheit, en auk þess eru 
allir þeir, sem ábyrgð bera á starfrækslu talstöðva, bundnir slíku þagnarheiti, 
enda þótt þeir hafi ekki undirritað það. 
Skylt er að halda sérstaka radió-dagbók um allt það, er varðar rekstur stöðv- 
anna svo sem innkomna og úífarna afgreiðslu. 
Stöðvum þessum er skylt að sinna neyðarþjónustu og þjónustu vegna öryggis 

mannslífa, og má ekki í slíku tilfelli loka stöðvunum, fyrr en neyðar- eða 
öryggisþjónustunni er lokið. 
Leyfishafi ber allan kostnað og alla ábyrgð af starfrækslu stöðvanna. 
Viðskiptagjöld landfarstöðva eru tilgreind í grein 25. í þessum kafla gjald- 
skrárinnar. 

XII. KAFLI 

Afnot landssímalína til skákkeppni gegn niðursettu gjaldi. 

Fyrir afnot landssímalína til skákkeppni greiðist 5 venjulegs símtalagjalds 
á tímabilinu frá 1. október til 30. april kl. 21:00—08:00. 

Lágmarksgjald miðast þó við þriggja stunda notkun á línunum. Hver byrjuð 
klukkustund telst sem heil. 

Á öllum öðrum tímum en þeim, sem að framan getur, reiknast fullt gjald, 

samkvæmt símtalagjaldskrá (sbr. IV. kafla). 

Umsóknir um afnot landssímalina til skákkeppni gegn niðursettu gjaldi skulu 
koma frá Skáksambandi Íslands og sendar skriflega til símstjórans í Reykja- 

vík með minnst sólarhrings fyrirvara. Óskir um niðursett símagjöld til skák- 
keppni frá öðrum en Skáksambandi Íslands verða eigi teknar til greina. 

KIIl KAFLI 

1. Almennir skilmálar. 

Sá, sem óskar að fá talsíma eða aukið samband eða breytingar á samböndum 
og tækjum, er hann hefur áður fengið, sendi um það skriflega umsókn. 
Þar til gerð eyðublöð eru í símaskránni og fást einnig á símstöðvum og skal um- 
sækjandi tilgreina fullt nafn, nafnnúmer og heimilisfang. Skal hann þá hlíta 
þeim kjörum og ákvæðum, sem sett eru eða sett kunna að verða um notkun sím- 
tækja og sambanda. 
Símasambandi er venjulega ekki komið á við nokkra húseign, nema húseigandi 
leyfi endurgjaldslaust að koma fyrir þráðum og öðrum símatækjum á húsi og 
lóð, og ber þeim, er pantar sambandið, að sjá um, að slíkt leyfi húseiganda fáist.
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1.3. 

1.6. 

1.8. 

1.9. 

1.10. 

1.12. 

Krefjast má þess, að talsímanotendur setji tryggingu fyrir greiðslu allra gjalda 
fyrir afnot símans. 
Póst- og símamálastjórnin ákveður, við hvaða stöð símabúnaður skuli tengjast, 
númer hans og nánara fyrirkomulag og getur síðan breytt um númer, ef það 
lelst nauðsynlegt. Handvirk langlinusamtöl hafa forgangsrétt fram yfir innan- 
bæjarsímtöl, og getur Landssíminn komið inn á sjálfvirk símtöl og beðið um, 
að viðkomandi legsi á, ef um innanbæjarsímtal er að ræða. 
Enginn má gera eða láta gera breytingar á símasamböndum eða flytja síma- 
búnað úr stað. Öll slík verk verða framkvæmd eftir beiðni, en notandi greiði 
það gjald, sem ákveðið er. Allir nvir símar eða talsímasambönd í kaupstöðum 
eða kauptúnum eru eign Pósts og síma, en notendur greiði stofngjald og af- 
notagjald. Starfsmenn stofnunarinnar hafa hvenær sem er aðgang að öllum 

símatækjum og símalögnum. 
Talsímanotendum er skylt að fara vel og gætilega með allan símabúnað er þeir 
hafa til afnota, og eru þeir bótaskyldir á öllu því, sem aflaga fer og ekki stafar 
af eðlilegu sliti, svo og öllu því, er glatast úr þeirra vörslu í þessum efnum. 
Brunafrygging venjulegs talfæris er fólgin í leigunni. 

Stranglega er bannað að selja nokkur tæki eða búnað í samband við tæki 
Pósts og sima, t. d. tallærasnúrur o. þ. h., enda hefur Póstur og sími að sjálf- 

sögðu rétt til að taka allan slíkan búnað burtu og láta hlutaðeigandi sæta sektum 
eða missi símans, ef ástæða þykir til. 

Bili símabúnaður, ber þegar í stað að tilkynna það viðkomandi stöðvarstjóra, 
er sér um, að gallarnir verði lagfærðir svo fljótt sem unnt er. Póstur og sími 
ber ekki ábyrgð á því, þótt sími verði ónothæfur um stund. Verði óþarfur 
dráttur á viðgerð símans má krefjast endurgreiðslu á afnotagjaldinu í hlut- 
falli við þann tíma, er síminn er ónothæfur, ef sambandsslitin eru meira en 

10 sólarhringar á ári. 
Póst- og símamálastjórnin tekur ekki á sig neina ábyrgð á afleiðingum þess, ef 
mistök kunna að eiga sér stað við afgreiðslu símskeyta eða símtala, hvort sem 
þau eru af völdum starfsmanna, línubilana eða af öðrum orsökum. 

Enginn talsímanotandi má lána, leigja eða selja öðrum afnot talsímans nema 
með leyfi Pósts og síma. Sé það engu að síður gert, hefur notandi fyrirgert 
rétti sínum til símans, og getur stofnunin slitið sambandinu og tekið tækin 
burtu fyrirvaralaust, en notandi borgar samt afnotagjaldið til þess tíma, er 
hann hefði löglega getað sagt upp. 
Ef sími eða annar fjarskiptabúnaður, sem hefur verið tekinn á leigu, hefur 
ekki verið notaður samfellt í 6 mánuði eða lengur, er póst- og símamálastjórn- 

inni heimilt að taka hann til afnota fyrir aðra, jafnvel þótt leigutaki vilji greiða 
áfram afnotagjald af hinum ónotaða síma eða búnaði. Gildir þetta einnig, 

þótt ekki hafi verið unnt að afgreiða beiðni um flutning símans á þeim tíma. 
Póst- og símamálastjórninni er heimilt að synja þeim um síma eða loka símum 
þeirra um stundarsakir eða að fullu, sem eftir athugun og að dómi hennar hafa 
verulega slæm áhrif á afgreiðslu sjálfvirku símstöðvarinnar, eða ef sími þeirra 

er misnolaður, svo sem með endurteknum gabbhringingum eða öðrum trufl- 
unum. 

- Sé lína einhvers notanda óhæfilega oft á tali að dómi póst- og símamálastjórn- 
arinnar, gefur stofnunin krafist þess, að notandinn fallist á lagfæringar. 
Þeir, sem af ásettu ráði eða sálauslega valda skemmdum á símum eða síma- 
tækjum og samböndum, sæta sektum samkvæmt 176. gr. hegningarlaganna, 
nema verknaðinum sé þannig farið, að þyngri refsing liggi við samkvæmt 
lögum.
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2. Greiðsluskilmálar. 

2.1. Skráður rétthafi síma ber alla ábyrgð á greiðslum til Pósts og síma vegna notkun- 
ar á talfæri hans. 

22. Eindagi síma- og radiógjalda er 10. dagur hvers mánaðar, og skal Póstur- og sími 
sjá um, að reikningar berist símnotendum með góðum fyrirvara. Fyrsta virkan dag 
eftir eindaga verður símalokunum beitt við innheimtu skulda að upphæð krónur 

2500 og hærri. Innheimt verður gjald, krónur 800, fyrir lokun og endur- 
opnun talsímasambands. Séu síma- og/eða radíógjöld eigi greidd þrem mán- 
uðum eftir eindaga, verða þau send til lögtaks samkvæmt 1. gr. laga 29/1885. 

3. Leigutími. 

Þegar um er að ræða samband fyrir utan kaupstaðarlóð eða samband með sér- 
stöku fyrirkomulagi, getur Póstur og sími krafist, að leigutíminn sé minnst eitt ár 

eða fleiri. 

4, Uppsögn. 

Segja má símasambandi upp um mánaðamót með minnst eins mánaðar fyrirvara, 
nema þar sem sérákvæði gilda, og skal uppsögn vera skrifleg. 

5. Flutningar. 

Ef talsímanotandi þarf að láta flytja símatæki þau, er hann hefur til afnota, 

skal hann tilkynna það skriflega hlutaðeigandi stöðvarstjóra, sem lætur því næst 

framkvæma flutninginn svo fljótt sem unnt er, en notandi greiðir hið ákveðna gjald. 

Gjaldið fyrir flutninginn greiðist fyrirfram. 

XIV. KAFLI 

Gjaldskrá þessi og reglur eru settar samkvæmt 12. gr. laga nr. 30 frá 1941 um 

fjarskipti og gengur í gildi 1. febrúar 1978. Þó reiknast nýju gjöldin fyrir teljaraskref 

aðeins af símtölum, sem fram fara 1. febrúar 1978 eða síðar. Jafnframt fellur þá úr 

gildi fyrri gjaldskrá og reglur útgefnar 21. desember 1976. 

Samgönguráðuneytið, 19. janúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Brynjólfur Irigólfsson.
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GJALDSKRÁ 
fyrir póstþjónustu. 

  

  
  

  
  

  
  

  
    
  

  
  

  

  

      
    

| | 
TEGUND | Innan- | Norður- | Önnur TEGUND SENDINGAR | Burðar- 

SENDINGAR | lands lönd | lönd | gjald kr. 

| | 

Hámark stærðar lr Burðar- | Burðar- | Burðar- | 

og þyngdar g gik. | gjkr. gj-kr. | Gíróþjónusta (aðeins innanlands). | 
7 Inn- og útborganir (ókeypis af eigin reikn- | 

Bréf. 20 60 60 | 80 II) 22.00.2000 | 90 

Hámarksstærð: 100 120 120 190 
Lengd - breidd 250 240 240 330 NR 
- þykkt 900 mm. 500 | 480 480 630 || Póstávísanir. 
Mesta lengd 600 mm. 1000 960 1030 | 1100 þ a. Innanlands og til Norðurlanda: 
Í ströngum: 2000 1790 1790 | 1790 Hámarksupphæð innanlands: 
lengd -- tvöfalt þver- | Kr. 500 000 (Símapóstávísanir kr. 
mál 1040 mm. | 250 000). 
Mesta lengd 900 mm. | Burðargjald .......200000000.0. 00... 150 
Hámarksþyngd 2 kg. b. Til annarra landa: 
Lágmarksstærð: Burðargjald: 200 
90 < 140 mm. Í ströng- | Um hámarksupphæð póstávísana til út- 
um: Lengd - tvöfalt landa, veita pósthúsin upplýsingar. 
þvermál 170 mm. | | | 
Minnsta lengd 100 mm. | | | | 

1 

Póstkort. | 

Mest 105xX 148 mm | 50 í 50 60 # Póstkröfur. | 

Minnst 90 x 140 mm i Hámarksupphæð sama og póstávísana 
| (500 000 kr.) 

Prent. | | Burðargjald sendingar eftir tegund. 
Stærð sama og bréfa. 20 | 50 50 50 {{ a. Innanlands og til Norðurlanda: 
(Prentkort sama stærð 100 | 90 90 90 Burðargjald eins og fyrir póstávísun. 
og póstkort). 250 í 140 140 140 (150 kr.) 

Hámarksþyngd 2 kg. 500 í 250 250 250 Póstkröfugjald ....................... 120 
Bækur þó 5 kg. 1000 410 410 | 410 $ b. Til annarra landa: 
Burðargjald fyrir prent | 2000 580 580 } 580 Burðargjald ..........0.00.0.0000....... 300 
yfir 1000 g til Norðurl. | 3000 870 870 | 870 
er sama og fyrir 4000 1160 1160 ; 1160 
„„Önnur lönd“ 5000 | 1450 1450 | (1410 { Almennir bögglar (innanlands): 
Smápakkar 100 | 90 90 | 90 { Hámark þyngdar og stærðar (lágmarksstærð 
Stærð sama og bréfa 250 140 140 ' 140 { 90 X 140 mm): Þyngd 20 kg mest. Lengd -- 
Hámarksþyngd 1 kg. 500 250 250 ' 250 { breidd - þykkt 3 m. 

1000 | 410; 410 | 410 {| Mesta lengd 1.50 m. 

| | Burðargjald: (alm.) í 
Innrituð blöð og tímarit. | l1kg 3kg 5 kg 10 kg I5kg 20 kg 
Innritunargj. 35000 kr. Um burðargjald Í 180 kr 330 kr 490 kr 850 kr 1180 kr 1490 kr 
Stærð sama og bréfa dagblaða gilda Burðargjald: (rámfr. -4 broth.) 
a) Til umboðsm. hver ; í sérstakar reglur 1k 3ke 5kæ 10ks 15ke 920ke | 

innst 50 eintök | 500 | 50) SA S 5 (minnst 50 % | | 270 kr 495 kr 735 kr 1275kr 1770kr 2130 kr til hvers í einu). | 
Hámarksþ. 20 kg. | | Um burðargj. fyrir böggla til útlanda veita 

| pósthúsin upplýsingar. 

b) Til áskrifenda. , | 
Minnsta gjald: | | Verðbréf og -bögglar. | 
200 eint. | | Burðargjald sendingar eftir tegund. | 
Hámarksþyngd 100 20 Skrásetningargjald. | 150 
500 g hvert eintak. | 200 | 40 | Tryggingargjald. 

300 60 | Fyrir hverjar 5000 kr. eða minna þar yfir. 150 400 80 | 
500 100 }  
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Loftbréf: Söluverð kr. 90. Má senda flugleiðis til allra landa án viðbótargjalds. 

  

Blindraprent: Nýtur frígengis innanl. og til útlanda, nema fluggj. til útlanda. Hámarksþyngd 7 kg. 

  

Ýmis önnur gjöld. 
  

Ábyrgðargjald .........000.0.0.. 0. 

  

Afturköllun sendingar, breyting á áritun, breyt- 
ing á póstkröfuupphæð, fyrirspurn um sendingu 

  

Hraðboðagjald: (Útburður bréfa og tilkynningar 
um böggla með sérstökum sendimanni, þegar 
eftir komu sendingar á ákvörðunarpósthús). 
Þar sem daglegur útburður er ............. 

  

Móttökukvittun .........0..00000 00.   

Talning í verðbréfi innanlands: kr. 150 hver sending. 

Alþjóða-svarmerki: Söluverð kr. 140 
Skiptiverð í frímerkjum kr. 80 

Fyrirframgreiðsla eftir frankóseðli: kr. 120 

Tollmeðferð bréfa, prents og smápakka: kr. 90 

Tollmeðferð böggla: kr. 150 

Gjald fyrir að búa um böggla á ný: kr. 90 

Geymslugjald böggla: 120 kr. á dag frá 16. degi eftir 
komu bögguls á ákvörðunarpósthús 

Afhending ábyrgðarsendinga með móttökukvittun í eigin 

hendur: Utanlands og innan kr. 90 

  

Greiðsla skaðabóta póststjórnarinnar fyrir ábyrgðarsendingar, verðsendingar og böggla innanlands er sem hér segir: 

1. Verðbréf og -bögglar: allt að upphæð hins tilgreinda verðs. 
2. Ábyrgðarsendingar og almennir bögglar: a. allt að kr. 3200 fyrir glataða ábyrgðarsendingu. b. allt að kr. 24300 

fyrir böggul, sem glatast eða eyðileggst. 

Bætur greiðast því aðeins, að sending hafi verið útbúin samkvæmt settum reglum, og að þeirra sé krafist innan 

árs frá þeim degi að telja, er sendingunni var skilað til flutnings. 

  

Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt 13. gr. póstlaga nr. 31/1940 og gengur í gildi 
1. febrúar 1978. Samtímis fellur úr gildi gjaldskrá fyrir póstþjónustu frá 21. des. 1976. 

Samgönguráðuneytið, 19. janúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Brynjólfur Ingólfsson.
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REGLUGERÐ 

um dómsmálagjöld o. fl. 

1. gr. 
Dómsmálagjöld í einkamálum skal greiða sem hér segir: 

A. Fyrir héraðsdómi: 

1. Gjald fyrir áritun eða útgáfu stefnu ............0.000000... kr. 400 
2. Gjald fyrir þingfestingu ................... 00... — 3000 
3. Gjald fyrir vitnaleiðslu (fyrir hvern mann) ................ — 600 
4. Gjald fyrir úrskurð undir rekstri máls .................... — 900 
5. Gjald fyrir dómkvaðningu (fyrir hvern mann) ............ — 900 
6. Gjald fyrir staðfestingu dómsgerða .............00.0000.0.. — 800 
1. Gjald fyrir kæru til Hæstaréttar ............... — 3700 
8. Gjald fyrir sjóferðapróf ............2.20000000 00 — 7500 

B. Fyrir Hæstarétti: 

1. Gjald fyrir útgáfu stefnu ................0.0.0.n kr. 500 
2. Gjald fyrir þingfestingu .............0...0000.... — 5000 
3. Gjald fyrir vitnaleiðslu (fyrir hvern mann) .........000.... — 900 
4. Gjald fyrir úrskurð undir rekstri máls ..............0.... — 1200 
5. Gjald fyrir dómkvaðningu (fyrir hvern mann) ............ — 1200 
6. Gjald fyrir staðfestingu dómsgerða ................02...... — 1000 
7. Útivistargjald (..............0.. 0. — 5000 

2. gr. 
Í gagnsökum, framhaldssökum, meðalgöngumálum og sakaukamálum skal greiða 

gjald samkvæmt 1. gr. 
Í barnsfaðernismálum, málum um innheimtu vinnulauna og kjörskrármálum skal 

engin réttargjöld greiða. Í gjafsóknarmálum skal gjafsóknarhafi engin réttargjöld 
greiða. 

3. gr. 
Fyrir fógetagerðir, aðrar en þær, sem um ræðir í 2. gr. aukatekjulaga, skal 

greiða sem hér segir: 
1. Kyrrsetning á manni ..............0.00. 000 n sn kr. 3 700 

Séu fjármunir jafnframt kyrrsettir, skal gjalda fyrir það eftir 
2. gr. aukatekjulaga. 

2. Útburður manns af jörð eða húsi ..............0.0000 000. — 3700 
3. Innsetning á jörð eða í hús til umráða ........................ — 3700 
4. Aðrar fógetagerðir, er fara fram á það, er eigi verður metið til 

peningaverðs (...................0 0 — 3700 
Fyrir lausnargerð skal gjalda eftir grein þessari, sé kyrrsetning manns með 

henni niður felld. 

4. gr. 
Fyrir að gefa út innköllun til skuldheimtumanna skal greiða 1 200 kr. 

5. gr. 
Fyrir uppboðsgerðir skal greiða sem hér segir: 

Í. Fyrir að semja og gefa út auglýsingu um uppboð skal gjalda 1200 kr. 
2. Þegar uppboð er haldið á fasteign eða öðru því, er um getur í 11. gr. aukatekju- 

laga, en sala fer eigi fram við uppboðið, svo og þegar hamarshögg er veitt upp
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væntanlegt samþykki, en það bregst, skal gjalda 3 700 kr. fyrir árangurslaust 

uppboð. 
3. Nú hefur uppboðs verið beiðst hjá uppboðshaldara og séð hefur verið um birtingu 

á því, en beiðnin er svo kölluð aftur, og skal þá aðeins greiða gjald fyrir birtingu 

samkvæmt 1. tölulið. En sé beiðnin eigi kölluð. aftur fyrr en búið er að setja upp- 

boðsþingið, skal gjalda 3 700 kr. eins og fyrir árangurslaust uppboð. 

4. Fyrir að gefa út afsalsbréf fyrir fasteign, er seld hefur verið á uppboði, skal 

gjalda 2 500 kr. 
Fyrir undirboðsþing skal greiða 2 500 kr. ut

 

6. gr. 

Fyrir að þinglýsa skjölum, sem hljóða um efni, sem eigi verður metið til ákveðins 

verðs, eða skjölum, sem ekki eru afsal eða haft á fasteignum eða lausafé, skal gjalda 

600 kr. Sé þess konar skjölum þinglýst við Hæstarétt, skal gjalda 1 200 kr. 

Fyrir áritun um heimildabrest, o. fl, samkvæmt 9. gr. laga nr. 30 7. maí 1928, 

skal greiða 600 kr. 

7. gr. 
Fyrir notarialgerðir skal greiða sem hér segir: 

1. Afsagnargerðir (aðrar en víxilafsagnir), stefnubirtingar, er 

notarius framkvæmdir, svo og aðrar slíkar gerðir ............ kr. 1200 

2. Notarialvottorð á arfleiðsluskrár .........000000 000... 0... — 2000 

3. Notarialvottorð á samninga, umboðsskjöl eða aðra slíka gerninga — 1200 

4. Dráttur í happdrætti ..........0.200.. eens — 5000 

5. Útdráttur skuldabréfa .........00..00 0000. n en — 2500 

8. gr. 
Gjöld samkvæmt reglugerð þessari renna í ríkissjóð. 

9. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 79 23. desember 1975 um auka- 

tekjur ríkissjóðs, öðlast gildi 1. febrúar 1978. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð 

nr. 531 23. desember 1975 um dómsmálagjöld o. fl., sbr. reglugerð nr. 430 27. desember 

1976. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 24. janúar 1978. 

Ólafur Jóhannesson. 
  

Ólafur W. Stefánsson. 

Nr. 10. 18. janúar 1978. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 40 19. febrúar 1976 um 

skráningu ökutækja. 

1. gr. 

4, málsgr. 21. gr. orðist svo: 

Fyrir notkun bráðabirgðaskráningarmerkis ber að greiða í ríkissjóð kr. 18 000 

á ári og annast lögreglustjóri innheimtu gjaldsins. Lögreglustjóri getur leyfi notkun 

bráðabirgðaskráningarmerkis í styttri tíma, og greiðir eigandi ökutækis þá fyrir 

notkun og ábyrgðartryggingu kr. 1000 fyrir hvern dag eða hluta úr degi, er hann
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hefur bráðabirgðaskráningarmerki í sínum vörslum. Gjaldið greiðist fyrirfram miðað 

við áætlaðan notkunartíma. 

2. gr. 

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt heimild í umferðarlögum, nr. 40 23. apríl 
1968, öðlast gildi 1. febrúar 1978. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 18. janúar 1978. 

Ólafur Jóhannesson. 
Ólafur W. Stefánsson. 

5. janúar 1978. . Nr. 11. 

AUGLYSING 

um breytingu á gjaldskrá Rafveitu Reyðarfjarðar nr. 450 20. desember 1977. 

Liður 2. „Notkun til heimilisþarfa“ orðist þannig: 

2 Notkun fil heimilisþarfa. 

2.1 Fast gjald kr. FI  F3 
Orkugjald — 15.00 á kWest. 

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 þegar í stað 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðnneytið, 5. janúar 1978. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. RN 

Kristmundur Halldórsson. 

18. janúar 1978. Nr. 12. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 57 12. apríl 1960, um ökukennslu, 

próf ökumanna o. fl. 

1. gr. 
55. gr., sbr. reglugerð nr. 186 24. ágúst 1966, orðist svo: 
Gjöld samkvæmt reglugerð þessari skulu vera: 

A. Prófgjöld: 

1. Almennt Þbifreiðastjórapróf ...........0.0000 000 kr. 4000 
2. Próf í akstri bifhjóla ................002 000 — 3000 
3. Próf í akstri léttra Þbifhjóla ..........0...0000.0 000. — 1000 
4. Próf í akstri dráttarvéla ..............0. 020. — 2000 
5. Ökukennarapróf ..........0.00000 00 — 15 000
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B. Skírteinagjöld: 

1. Ökuskírteini bifreiðastjóra ..........00...000. 0... kr. 1200 
2. Skírteini til aksturs bifhjóls ...............0.00.. 0. 0... — 1200 
3. Leyfi til að stýra léttu bifhjóli .............00.00000.0000.. — 600 
4. Leyfi til að stýra dráttarvél ...............0.0000 00... 00... — 600 
5. Leyfisbréf til ökukennslu ...............0..0. 00... . 0... — 2500 

Fyrir endurnýjun skirteina, svo og samrit, skal greiða gjald samkvæmt B-lið 1.—5. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í umferðarlögum nr. 40 23. apríl 

1968, öðlast gildi 1. febrúar 1978. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 195 21. maí 
1976. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 18. janúar 1978. 

Ólafur Jóhannesson.   
Ólafur W. Stefánsson. 

Nr. 13. 11. janúar 1978. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Borgarness. 

Í gjaldskrá þessari eru taxtar reiknaðir í gjaldstigum, g. Orkueining: 
stund = kwst. Afleining: kílówatt = kw. 

Frá og með 1. febrúar 1978 er verðgildi gjaldstigs: 1 g = 12.60 kr. 

I KAFLI 

RAFMAGNSSALA 

Rafveita Borgarness selur rafmagn á þann hátt og við því verði sem 

1. Orku- og afltaxtar. 

1.1. Um mestaflmæli eða markaflmæli: 8. 

1.1.1. Orkuverð kwst. á .............22 0000... 0.3 
Orkuverð umfram stillingu markaflsmælis kwst. á .. 3 

1.1.2. Aflverð árskilówatt á ..........00.0.0000 0. 1600 
1.1.3. Fast árgjald = grunngjald  mæligjald, skv. 14. .. 2800 

2. Orkutaxtar. 
2.1. Um kwst.-mæli: 

2.1.1. Orkuverð kwst. á ...........2..0.00 000 1 
2.1.2. Fast árgjald = mæligjald, 3-fasa m., skv. 14. ...... 600 
2.1.2. Fast árgjald — mæligjald, 3-fasa m., skv. 14. ...... 600 
2.1.2. Fast árgjald == mæligjald, 1-fasa m., skv. 14. ...... 300 

Lágmark fyrir 21: 5000 g/ári. 

2.2. Um kwst.-mæli: 

2.2.1. Orkuverð, allt að 1200 kwst./ári, kwst. á .......... 3 

Orkuverð, umfram 1200 kwst./ári, kwst. á ...... 2 
2.2.2. Fast árgjald — mæligjald, 3-fasa m., skv. 14. ...... 600 

Fast árgjald = mæligjald, 1-fasa m., skv. 14. .... 300 

kílówatt- 

hér segir: 

kr. 

3.80 

37.80 

20 160.00 

35 280.00 

12.60 
7 560.00 
7 560.00 
3 780.00 

37.80 
25.20 

7 560.00 
3 780.00
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3. Tímataxtar. 

3.1. Um kwst.-mæli til hitunar: 

3.1.1. Án rofs kwst. á ......0.0..0000 00 0.61 7.68 
3.1.2. Allt að 1% klst. rof á sólarhring kwst. á ........ 0.34 4.28 
3.1.3. Allt að 2% klst rof á sólarhring kwst. á .......... 0.32 4.03 
3.1,4. Allt að 47% klst. rof á sólarhring kwst. á .......... 0.26 3.27 
3.1,5. Allt að 14% klst. rof á sólarhring kwst. á ........ 0.18 2.26 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar og mælagjald skv. lið 1.4. 
Taxtar 3.1. eru án söluskatts, en hann innheimtist ekki af rafmagni til húshitunar. 
Aðrir tímataxtar, er til greina kunna að koma, falla undir 4. lið. 

4. Sérákvæði um rafmagnssölu. 

Þegar sérstaklega stendur á er rafveitustjóra heimilt, að tilskildu samþykki raf- 
veitunefndar, 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 hafnarlýsingar, 

með lágmarksgjaldi 1,3 s/kwst. 

1.4. Ákvæði og skýringar vegna taxta 1.—-4. 

1.1: Aflnotkun mælist sem meðalálag í 15 mínútur. 
Lágmarksstilling markafls er 5 kw. 

2.1: Grunngjald, 600 gjaldstig á hvert kw, reiknast þannig: 

a) vegna rafvéla fyrir föst vinnutæki: af ástimpluðu rafafli. samanlagt 

reiknað í heilum kw. 
bh) vegna lýsingar o. fl.: 0,05 kw komi til gjalda fyrir hvern fermetra gólfflatar 

í rými því sem lýsa skal. Samanlagt flatarmál skal reiknað í heilum fer- 

metrum utanmáls rýmisins. 
c) Vegna rafmagns til heimila: 0,3 kw komi til gjalda fyrir hvert herbergi, 

sem ætlað er til íbúðar, og eldhús. Herbergi stærra en 25 m? reiknast sem 

tvö. — Í stað þessa herbergjagjalds má reikna fermetragjald skv. a-lið. 

" 3.1: Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 

a) að raforka sé aflögu vegna almennrar notkunar (forgangsnotkunar), að 

dómi rafveitustjóra. 
b) að vélaafl, spennar og línur þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
c) að straumur sé rofinn á tilskyldum tíma með sjálfvirkum búnaði og kosti 

notandinn tengingu búnaðarins og greiði leigu af honum skv. ákvæðum um 
rofagjöld. 

d) að tæki, lagnir og allur hitunarbúnaður sé samkvæmt fyrirmælum raf- 
veitunnar og settum reglum, m. a. ofnar fasttengdir með rofum og hita- 
stillum. 

e) að notkun sé minnst 6000 kwst. á ári. 

1--4: 

a) Ef fasvikulsstuðull 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. 
bh) Rafveitustjóri getur bannað notkun tiltekinna tækja eða takmarkað notkun 

þeirra á tilteknum tímum, ef nauðsyn krefur að dómi hans vegna truflana 
eða annarra annmarka af völdum þeirra. 

c) Hitunartaxtar 3.1. standa jafnan á heilum eyri, en allir aðrir taxtar reiknast 
í heilum tug aura.
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d) Föst árgjöld reiknast þannig: 

grunngjald í taxta 11. ..........0.00.000 0000 1600 gjaldstig 

grunngjald í taxta 2.1., á hvert kw ...........0..... 600 gjaldstig 
mæligjald í taxta 111. ............0.0.00.. 00. 1200 gjaldstig 
mæligjald í töxtum 2.1., 22., 3.1., 3-fasa .......... 600 gjaldstig 
mæligjald í töxtum 2.1., 2.., 3.1., 1-fasa .......... 300 gjaldstig 
rofagjald af klukku eða stýriliða .................. 600 gjaldstig 

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: 

1 2 3 4 

Gjald- Málstraumur stofnvara í Flutningsgeta Tengigjald skv. jöfnu 

skrár- 220 V 380 V skv. stærð g = 4000 150 < KVA Tengi- 

liður kerfi kerfi stofnvara eða Gjaldstig gjald 

A A spennis kVA g kr. 

T 1 2 60 1X< 60 0.22 < 60 = 13 5 950 74 970 
T 2 3> 60 2 60 0.383Q 60 = 22 7 300 91 980 
T 3 3 > 100 3 60 0.38 < 100 = 38 9 700 122 220 
T 4 3 < 100 0.66 >< 100 == 66 13 900 175 140 
T ;5 3 > 200 0.38 < 200 = 76 15 400 194 040 
T 6 3 X 350 3 > 200 0.66 < 200 == 132 23 800 299 800 
T 7 3 X 350 0.66 X< 350 == 231 38 650 486 990 
T 8 300 49 000 617 400 
T 9 500 79000 995 400 
T 10 800 124 000 1562 400 

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) 

Þ) 

Önnur ákvæði: 
Um heimtaugar: 

Tengigjaldið miðast við allt að 15 metra jarðstrengsheimtaug eða allt að 30 

metra loftlínuheimtaug. Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, 
stystu greiðfæra leið að varkassa eða töflu. 

Yfirlengdargjald jarðstrengs reiknast á hvern metra umfram fyrstu 15 
metrana, þannig: 
Y (I) = (200 3 X KVA) gjaldstig á metra. 
Yfirlengdargjald loftlínu reiknast á hvern metra umfram fyrstu 30 metrana. 
Þannig: 

Y (L) = (40 2 X KVA) gjaldstig á metra. 
Að viðbættum 2000 gjaldstigum á hvern stólpa í umframlínu. 

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 húsnæði 
fyrir snennistöðina, eftir því sem haskvæmara þykir að dómi rafveitustjóra vegna 
staðsetningar stöðvarinnar. Húsnæðið skal fullnægja að öllu leyti settum skil- 
yrðum um gerð spennistöðvahúsa. Þegar lóð er lögð til, er það gert rafveitunni 
að kostnaðarlausu, en kostnaður notanda við gerð húsnæðis fyrir spennistöðina
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kemur til frádráttar tengigjaldi skv. þessari gjaldskrá, þó aldrei meiri frádráttur 
en tengigjaldinu nemur. 

ce) Almennt: 
Þessi gjaldskrá tengigjalda gildir í skipulögðum hverfum, en í óskipulögðum 

hverfum skal greiða tengigjald eftir kostnaðarreikningi heimtaugar eða spenni- 
stöðvar. Tengigjald fellur í gjalddaga þegar sótt er um heimtaug eða spennistöð. 
Fyrir bráðabirgðaheimtaug skal greiða sem svarar 2000 gjaldstigum eða eftir 
reikningi, ef um verulega hærri kostnað er að ræða. 

III. KAFLI 

OPNUNARGJALD 

Opnunargjald nemur allt að 100 gjaldstigum, en skal standa á heilu hundraði 
króna. 

Opnunargjaldið greiðist í þessum tilvikum: 
1. Hafi gjald samkvæmi 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 tafarlaust, 

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 breytingar 
á reksturskostnaði rafveitunnar. Skal þá reiknað eftir hlutfallsgrunni, sem fæst úr 
síðasta ársreikningi og fjárhagsáætlun rafveitunnar, enda sé reikningsgrunnurinn 
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 gjaldstigs 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 þegar gildi og birtast til 
eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama 
efnis nr. 161 29. mars 1977. 

Iðnaðarráðuneytið, 11. janúar 1978. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson. 

ð. janúar 1978. Nr. 14. 

AUGLÝSING 

um umferð í Kópavogi. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40, 23. apríl 1968, og að fengnum 
tillögum bæjarstjórnar Kópavogs, eru hér með settar eftirgreindar reglur um umferð 
í Kópavogi: 

B6



Nr. 

þe
 

Et
 

6. 

10. 

11. 

14. 38 5. janúar 1978. 

Við Álfhólsveg frá Túnbrekku að Skálaheiði eru bílastöður bannaðar að norðan- 

verðu við götuna. 

Bílastöður við húsagötu Álfhólsvegar milli Túnbrekku og Skálaheiðar eru 

bannaðar að sunnanverðu. 

Við Kársnesbraut austan við Norðurvör eru Þbílastöður bannaðar að norðan- 

verðu við götuna. 

Við Borgarholtsbraut vestan Urðarbrautar eru Þbílastöður bannaðar sunnan 

gölunnar. 

Við Urðarbraut norðan Borgarholtsbrautar eru bílastöður bannaðar að austan- 

verðu við götuna. 

Við Hamraborg frá brú yfir Hafnarfjarðarveg að Vallartröð eru bifreiðastöður 

leyfðar á afmörkuðum bílastæðum meðfram götunni (áður bannaðar). 

Við Digranesveg frá Neðsiutröð að Vallartröð eru bifreiðastöður bannaðar við 

norðurkant götu. 

Á húsagötu Álfhólsvegar milli Túnbrekku og Skálaheiðar verði einstefnuakstur 

í vesturátt. 

Á bílastæðum við Hamraborg 2—26, sé einstefna út frá stæðunum að Vallartröð, 

hámarkshraði á bílastæðum þessum sé 20 km. á klst. 

Á bílastæðum við Hamraborg 7—11, skal vera einstefna inn á stæðin að vestan 

og ekið sé út að austan. 

Að á bílastæðum við Hamraborg 1—5, skal innakstur frá Skeljabrekku vera 

bannaðar. 

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, 5. janúar 1978. 

Sigurgeir Jónsson. 

Nr. 15. 9. janúar 1978. 

AUGLÝSING 

um skipulag í Reykholtsdalshreppi í Borgarfjarðarsýslu. 

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 Reykholtsdalshrepps í Borgarfjarðarsýslu að undanskyldum nauðsyn- 

legum byggingum vegna búrekstrar á lögbýlum. 

Félagsmálaráðuneytið, 9. janúar 1978. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.
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REGLUGERÐ 

um skotvopn og skotfæri. 

I. KAFLI 

Um veitingu skotvopnaleyfa. 

1. gr. 
Einstaklingur, sem uppfyllir eftirgreind skilyrði, getur fengið leyfi til þess að 

eignast skotvopn. 

1. Hefur náð 20 ára aldri og hefur ekki verið sviptur sjálfræði. 
2. Hefur ekki gerst brotlegur við ákvæði almennra hegningarlaga, áfengislaga, 

laga um ávana- og fíkniefni eða laga er varða meðferð skotvopna. Veita má 

þó umsækjanda leyfi, ef brot er smávægilegt eða langt um liðið frá því að 
brot var framið, enda sýni hann fram á, að hann hafi ríka þörf fyrir að eiga 
skotvopn. Að liðnum tveimur árum frá því að brot var framið setur þó lög- 
reglustjóri veitt umsækjanda leyfi, enda hafi refsing ekki farið fram úr sekt- 
um eða varðhaldi og ekki hafi verið um að ræða árásar- eða ofbeldisbrot, brot 
á lögum um ávana- og fíkniefni, ítrekuð ölvunarbrot eða brot á lögum, er varða 

meðferð skotvopna. 
8. Hefur nægilegan andlegan þroska, er andlega heilbrigður, er ekki haldinn 

drykkjuhneigð, neytir ekki ávana- og fíkniefna og er að öðru leyti hæfur til 
þess að fara með og eisa skotvopn. . 

4. Hefur nægilega kunnáttu til þess að fara með skotvopn. Áður en leyfi er veitt 
skal lögreglustjóri kanna, eða láta kanna af þar til kvöddum manni, hæfni og 
kunnáttu umsækjanda eftir nánari reglum, er dómsmálaráðuneytið setur. 

Lögreglustjóri getur synjað um leyfi fyrir skotvopni, ef umsækjandi gerir eigi 
nægilega grein fyrir í hvers skyni hann leitar leyfisins svo og ef lögreglustjóri 
telur af einhverjum ástæðum varhugavert að veita umsækjanda skotvopnaleyfi. 

Dómsmálaráðherra getur veitt undanþágu frá ákvæðum þessarar greinar, ef 
sérstaklega stendur á. 

2. sr. 
Sá, sem fullnægir skilyrðum 1. gr., getur fengið leyfi lögreglustjóra fyrir eftir- 

greindum skotvopnum: 

1. Haglabyssum cal. 12, 16 og 20, einskota eða tvíhleypum. 
2. Rifflum ecal. 22, einskota. 
3. Loftrifflum. 

3. gr. 
Lögreglustjóri getur ennfremur veitt leyfi fyrir eftirtöldum skotvopnum með 

þeim takmörkunum, sem í þessari grein segir: 

Í. Haglabvssum eal. 12, og með minni hlaupvídd, margskota, þó eigi sjálfvirkum 
eða hálfsjálfvirkum. 

2. Rifflum cal. 30, og með minni hlaupvídd, margskota, þó eigi sjálfvirkum eða 
hálfsjálfvirkum. 

„Sjálfvirkt“ (automatic) er skotvopn, ef hægt er að skjóta úr því röð af skotum 
með því aðeins að taka einu sinni í gikkinn. 

„Hálfsjálfvirkt“ (semi-automatic) er skotvopn, ef hægt er að skjóta úr því einu 
skoti á eftir öðru, þar til skothylkjahólf (magasín) er tæmt, með því aðeins að taka 
í gikkinn í hvert skipti sem hleypt er af skoti.
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Leyfi fyrir skotvopnum skv. þessari grein má aðeins veita þeim, sem sýnir fram 

á, að hann hafi þörf fyrir að eiga þau og sýnir jafnframt fram á sérstaka hæfni í 

meðferð skotvopna. Umsækjandi skal gangast undir sérstakt hæfnis- og kunnáttu- 

próf skv. nánari reglum er dómsmálaráðuneytið setur. 

Leyfi fyrir rifflum með meiri hlaupvídd en cal 243 skal ekki veita nema í undan- 

tekningartilfellum og að jafnaði aðeins til þeirra, sem stunda veiðar stærri dýra, 

svo sem hreindýra. Nú hyggst maður stunda hreindýraveiðar og sækir í því skyni 

um leyfi fyrir slíkum riffli, skal hann þá láta fylgja með umsókn meðmæli eftir- 

litsmanns með hreindýraveiðum og vottorð um að hann hafi leyfi til þess að veiða 

hreindýr. Leyfi fyrir skotvopnum, sem ætluð eru til minkaveiða má aðeins veita 

að fenginni umsögn veiðistjóra. 

A5 jafnaði skal ekki veita leyfi fyrir haslabyssum, sem taka fleiri en tvö skot- 

hylki, rifflum cal. 222 og stærri sem taka fleiri en eitt skothylki, nema umsækjandi 

sýni fram á sérstaka þörf fyrir að eiga margskota vopn. 

4. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 3. gr. setur lögreglustjóri heimilað eign skotvopna, ef um 

gömul vopn er að ræða er teljast vera safngripir, enda skuldbindi eigandi sig til 

að nota þau eigi. 
Lögreglustjóri selur krafist þess. að vopnið verði á kostnað eiganda sert tíma- 

bundið eða varanlega ónothæft. 

5. gr. 
Leyfi fyrir skammbyssum eða öðrum skotvopnum en að framan greinir skal 

lögreglustjóri eigi veita nema með sambykki dómsmálaráðuneytisins. 

6. gr. 
Lögreglustjórar geta veitt félögum og stofnunum leyfi til þess að eiga skot- 

vopn, ef slíkir aðilar þurfa starfsemi sinnar vegna nauðsynlega á þeim að halda, 
sbr. 16. gr. lasa nr. 46/1977, enda leiti lögreglustjórar samþykkis dómsmálaráðu- 

neytisins á því áður en leyfi er veitt. 

7. gr. 
Erlendum ríkisborgurum, sem dveljast hér á landi skal að jafnaði eigi veitt 

skotvopnaleyfi fyrr en eftir þriggja ára samfellda búsetu í landinu. Áður en leyfi 
er útgefið skal lögreglustjóri leita umsagnar útlendingaeftirlitsins. 

8. gr. 
Nú andast maður, sem hefur leyfi fyrir skotvopni og skulu þá aðstandendur 

hins látna tilkynna lögreglustjóra um látið. Lösreglustjóri skal taka ákvörðun um 
geymslu á skotvopninu þar til dánarbúinu hefur verið skipt. 

Nú hefur hinn látni átt skotvopn, sem er sérstaklega verðmætt eða er kjörgripur 
og getur lögreglustjóri þá veitt erfingja leyfi fyrir því, þótt um vopn sé að ræða, 
sem fellur undir ákvæði 3. gr., enda fullnægi erfinginn skilyrðum til að mega eiga 
skotvopn skv. 2. gr., sbr. Í. gr. 

Maki, sem hefur fengið leyfi til setu í óskiptu búi, þarf leyfi lögreglustjóra 
fyrir skotvopni eða skotvopnum, sem hinn látni maki hafði leyfi fyrir. Lögreglu- 
stjóra er heimilt að veita slík leyfi til bráðabirgða, þótt maki fullnægi ekki skil- 
yrðum 4. tl. 1. gr. enda skuldbindi hann sig til þess að nota eigi skotvopnið.
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II. KAFLI 

Skotvopnaleyfi og skráning skotvopna. 

B 9. gr. 
Í umsókn um skotvopnaleyfi skal tilgreina: 

1) Fullt nafn, nafnnúmer, lögheimili, fæðingardag og stöðu umsækjanda. 

2) Tegund þess skotvopns, sem umsækjandi hyggst eignast, svo og aðrar upplýs- 

ingar um það, þ. á m. hlaupvídd og hvort það er margskola eða sjálfvirkt. 

3) Til hvaða nota skotvopnið er ætlað og hver sé þörf umsækjanda að eignast það. 

4) Hafi umsækjandi átt lögheimili í öðru lögsagnarumdæmi síðustu tvö árin, skal 

hann tilgreina hið fyrra lögheimili. 

5) Hafi umsækjandi áður fengið leyfi fyrir skotvopni skal hann tilgreina hvar 

og hvenær leyfið var útgefið og hvort það er í gildi. 

6) Af hverjum umsækjandi hyggst kaupa skotvopnið. 

7) Aðrar upplýsingar, ef lögreglustjóri óskar þess. 

Ef umsækjandi er einstaklingur, skal umsókn send lögreglustjóra í því um- 

dæmi, þar sem umsækjandi hefur lögheimili. 

Ef umsækjandi er stofnun eða félag, sbr. 6. gr. skal umsókn send lögreglu- 

stjóra í því umdæmi, þar sem félagið er skráð eða þar sem stofnunin hefur starfs- 

stöð. Í umsókn skal tilgreina notanda eða notendur og vörslumann. 
FR 

10. gr. 

Með umsókn um leyfi fyrir skotvopni skal fylgja sakavottorð umsækjanda og 

skotvopnaleyfi hans, hafi hann slíkt leyfi, svo og önnur gögn, ef lögreglustjóri 

óskar þess, svo sem meðmæli tveggja valinkunnra manna og læknisvottorð. a 

Þ. Li 

11. gr. 

Hafi umsækjandi flutt í umdæmið og eigi eru liðin 2 ár frá flutningnum skal 

lögreglustjóri, áður en hann tekur afstöðu til umsóknarinnar, leita upplýsinga um 

umsækjanda hjá lögreglustjóra þess umdæmis, er umsækjandi flytur úr. 

Hyggist umsækjandi kaupa skotvopn, sem þegar hefur verið skráð, skal lög- 

reglustjóri kanna hvort rétt sé greint um skráninguna í umsókninni, áður en hann 

tekur afstöðu til hennar. 

12. gr. 

Ef lögreglustjóri telur, eftir að hafa kannað umsókn og fylgigögn, að til greina 

komi að veita leyfið skal hann láta umsækjanda gangast undir próf skv. 4. tl. 1. gr. 

eða 4. mgr. 3. gr. Að prófi loknu tekur lögreglustjóri endanlega afstöðu til um- 

sóknarinnar. 

13. gr. 

Fallist lögreglustjóri á að veita umbeðið leyfi gefur hann út heimild til um- 

sækjanda að mega eignast tiltekið skotvopn. Í heimild þessari (kaupaheimild) skal 

nákvæmlega tilgreina, í samræmi við 2. tl. 16. gr. hvaða skotvopn kaupandi megi 

kaupa og af hverjum. 
Seljanda er óheimilt að selja öðrum skotvopn eða selja önnur skotvopn en 

greinir í kaupaheimild. Seljanda ber að árita þrjú eintök kaupaheimildar sem stað- 

festing á því að hann hafi selt kaupanda tilgreint skotvopn. 

Frumrit kaupaheimildar ber seljanda að senda til lögreglustjóra er hér greinir: 

1. Selji verslun skotvopn skal heimildin send lögreglustjóra í því umdæmi þar 

sem verslunin hefur starfsstöð.
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2. Selji einstaklingur sem hefur skotvopnaleyfi skotvopn, skal heimildin send 
lögreglustjóra í því umdæmi, þar sem seljandi á lögheimili þegar sala fer fram, 

án tillits til þess hvar leyfið er upphaflega útgefið. Með kaupaheimild skal 
seljandi senda skotvopnaleyfi sitt og skal lögreglustjóri eyðileggja það og gefa 
út nýtt, án sérstaks gjalds, ef seljandi á fleiri vopn en hann selur. Ef leyfið er 
útgefið í öðru umdæmi skal lögreglustjóra í því umdæmi tilkynnt um niður- 

fellingu eða endurnýjun leyfisins og skal hann þá rita á viðkomandi spjaldskrá, 
að tiltekið eða tiltekin skotvopn séu tekin á skrá í öðru umdæmi. 

3. Selji stofnun eða félag sem fengið hefur leyfi samkvæmt 6. gr. skotvopn, skal 
heimildin send lögreglustjóra í því umdæmi þar sem félagið er skráð eða þar 
sem stofnunin hefur starfsstöð. Að öðru leyti skal fara að sem segir í 2. tl. 

Annað eintak kaupaheimildar afhendir seljandi kaupanda og gildir það eintak 
sem leyfi fyrir tilgreindu skotvopni til bráðabirgða í allt að einn mánuð frá útgáfu 
heimildar. Þriðja eintaki heldur seljandi. 

Lögreglustjóri sem gefið hefur út kaupaheimild skal gefa út tilsvarandi skot- 
vopnaleyfi jafnskjótt og hann hefur móttekið kaupaheimildina áritaða af seljanda. 
Hafi annar lögreglustjóri móttekið kaupaheimildina úr hendi seljanda skal hann 
framsenda hana þeim lögreglustjóra er gaf hana út að fullnægðum ákvæðum 3. mgr. 

Þrátt fyrir ákvæði þessarar greinar er eiganda skotvopns, heimilt að selja það 
verslun, sem hefur heimild til að versla með skotvopn, enda tilkynni hann það lög- 
reglustjóra í því umdæmi þar sem hann hefur lögheimili. Tilkynningu ber eigi að 
taka gilda nema fyrir liggi viðurkenning frá viðkomandi verslun um að hún hafi 
keypt umrætt skotvopn, og að lögreglustjóra í því umdæmi þar sem verslunin hefur 
starfsstöð, hafi verið tilkynnt um söluna. Seljanda ber að senda skotvopnaleyfi sitt 
til lögreglustjóra til ógildingar, sbr. ákvæði 3. mgr. 

Ákvæði þessarar greinar eiga við þótt eignaryfirfærsla skotvopns eigi sér stað 
með öðrum hætti en með sölu. 

Gjald fyrir skotvopnaleyfi skal greiða við móttöku kaupaheimildar. 

. 14. gr. 
Í skotvopnaleyfi skal tilgreina: 

1. Nafn, nafnnúmer, fæðingardag og heimili leyfishafa. 
2. Tegund, verksmiðjuheiti, verksmiðjunúmer, hlaupvídd og aðrar upplýsingar um 

þau skotvopn, sem leyfið tekur til, sbr. 2. tl. 1. mgr. 16. gr. 
3. Útgáfustað, útgáfudag og gildistíma. 
4. Hvort leyfishafi hafi áður fengið útgefið skotvopnaleyfi. 
5. Númer leyfis. 

Lögreglustjóri getur sett sérstök skilyrði í leyfið, ef hann telur þess þörf. 

15. gr. 
Sá, sem óskar endurnýjunar skotvopnaleyfis skal senda umsókn um endur- 

nýjun til lögreglustjóra í því umdæmi, þar sem umsækjandi á lögheimili. Þegar 
leyfi er endurnýjað skal leyfishafi gera grein fyrir hæfni sinni og þekkingu á því 
vopni sem hann hefur leyfi til að fara með. 

Skotvopnaleyfi skal einnig endurnýja í hvert skipti, sem leyfishafi fær heimild 
til þess að eignast til viðbótar skotvopn, eða þegar hann á fleiri en eitt skotvopn og 
selur hluta af skotvopnaeign sinni, sbr. 3. mgr. 13. gr. 

Hafi skotvopnaleyfi verið útgefið í öðru umdæmi skal lögreglustjóri, sem endur- 
nýjar leyfi, tilkynna það lögreglustjóra þeim, sem áður gaf það út og skal sá rita 
í viðkomandi spjaldskrá, að tiltekið eða tiltekin skotvopn séu tekin á skrá í öðru 
umdæmi.
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Hafi skotvopnaleyfi glatast, skemmst eða eyðilagst, má gefa út samrit þess, til 
jafnlangs tíma. Finnist glatað skotvopnaleyfi skal tafarlaust skila því til lögreglu- 
stjóra. Skemmt skotvopnaleyfi, sem samrits er beiðst af skal afhenda lögreglustjóra. 

Gildistími skotvopnaleyfis skal vera 10 ár frá útgáfu eða endurútgáfu skot- 
vopnaleyfis. Lögreglustjóra er þó heimilt í sérstökum tilfellum að gefa út leyfi til 
skemmri tíma. 

16. gr. 

Lögreglustjórar skulu halda eftirtaldar skrár: 

1. Spjaldskrá yfir leyfishafa þar sem skráð er nafn, nafnnúmer, heimilisfang og 
staða leyfishafa. Þar skal einnig skrá upplýsingar um þau vopn er leyfishafi á. 

Einnig skal skrá hvenær leyfi er útgefið eða endurútgefið svo og aðrar nauðsyn- 
legar upplýsingar svo og ákvarðanir er lögreglustjóri tekur, svo sem aftur- 

köllun. 
Spjaldskrá yfir leyfð skotvopn, þar sem komi fram allar nauðsynlegar upp- 
lýsingar um skotvopnið, þ. á m. tegund þess, verksmiðjuheiti, verksmiðju- 
númer, hlaupvídd, hvað mörg skot vopnið taki og hvort það er sljálfvirkt, hálf- 

sjálfvirkt eða ekki. 

hÐ
 

Lögreglustjórar skulu skrá öll útgefin leyfi í tímaröð í sérstaka bók. 

TIl. KAFLI 

Um innflutning skotvopna. 

17. gr. 
Óheimilt er að flytja til landsins til almennrar sölu skotvopn, sem eingöngu eru 

ætluð til nota í hernaði, svo og sjálfvirk skotvopn, þar með talin hálfsjálfvirk. 
Dómsmálaráðuneytið setur, ef nauðsyn ber til, veitt undanþágu frá ákvæðum 

þessarar greinar. 

18. gr. 
Óheimilt er að flytja til landsins skotvopn, sem ekki eru númeruð eintaksnúmeri. 

19. gr. 
Óheimilt er að tollafgreiða eftirtaldar vörur nema innflytjandi leggi fram við 

tollafgreiðslu vörureikning, sem lögreglustjóri hefur samþykkt til innflutnings: 

1. Skotvopn og hluta til þeirra, sbr. 93. kafla tollskrár. 
2. Skotfæri og hluta til þeirra eða efni til skotfæragerðar, sbr. tollskrárnúmer 

36.01.00 (púður til skotfæragerðar) og 93. kafla tollskrár. 
3. Vopn er falla undir tollskrárnúmer 93.01.00. 
4. Örvaboga og örvar, sbr. tollskrárnúmer 97.06.09. 

Lögreglustjóri í umdæmi því sem innflytjandinn hefur starfsstöð veitir framan- 
greind leyfi með áritun á vörureikning. 

Lögreglustjórar skulu senda dómsmálaráðuneytinu afrit af öllum vörureikning- 
um er þeir hafa áritað til innflutnings. 

Ef um er að ræða innflutning á öðrum skotvopnum en þeim sem tilgreind eru 
í 2, 3. og 4. gr., svo sem skammbyssum skal sækja um innflutningsleyfi til dóms- 

málaráðuneytisins í hvert sinn, áður en pöntun er gerð. 

20. gr. 
Heimilt er að veita erlendum ríkisborgurum, sem dveljast um skamman tíma 

hér á landi, leyfi til þess að flytja til landsins skotvopn til eigin nota með eftirgreind- 
um skilyrðum:
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1. Að viðkomandi fullnægi skilyrðum íslenskra laga um að mega eiga skotvopn. 
2. Að hann hafi skotvopnaleyfi útgefið í heimalandi sínu. 
3. Að hann leggi fram meðmæli eins eða tveggja manna, búsettra hér á landi, er 

þekki umsækjanda persónulega og heimild eigenda þess lands þar sem hann 
hyggst nota skotvopnið. 
Í umsókn skal umsækjandi tilgreina: 

1. Fullt nafn, ríkisfang, fæðingardag og ár og heimilisfang. 
2. Til hvers hann hyggst nota skotvopnið og hvar hann hyggst nota það. 
3. Tegund, hlaupvídd, verksmiðjuheiti og verksmiðjunúmer þeirra skotvopna er 

hann hyggst flytja með sér til landsins. 
4. Tegund og magn skotfæra, ef óskað er innflutnings þeirra. 

Með umsókn skal umsækjandi senda staðfest endurrit eða ljósrit af skotvopna- 

leyfi því er hann hefur fengið útgefið í heimalandi sínu. 
Lögreglustjórinn í Reykjavík gefur út umrædd leyfi svo og leyfi til handa við- 

komandi að mega nota þau vopn sem hann flytur inn. 
Skylt er þeim, er fær umrædd leyfi, við brottför frá landinu, að flytja úr landi 

þau skotvopn er hann hefur flutt með sér til landsins. 
Lögreglustjóri skal tilkynna viðkomandi tollyfirvöldum um leyfi til erlendra 

manna. 

IV. KAFLI 

Um verslun. 

21. gr. 
Þeir sem fá leyfi til þess að versla með skotvopn og skotfæri, sbr. 9. gr. laga nr. 

46/1977, skulu geyma þau í húsnæði, sem viðurkennt er af viðkomandi slökkviliðs- 
stjóra og lögreglustjóra. Skotfæri skulu geymd í eldtraustum geymslum. Skotvopn 
og skotfæri skulu geymd í læstum og tryggilega útbúnum geymslum. 

Á afgreiðslutíma má þó geyma í verslunum nægilegt magn af skotfærum og 
skotvopnum til daglegrar sölu. 

Óheimilt er að stilla skotvopnum og skotfærum í útsýnisglugga verslana. 

22. gr. 
Heildsalar skulu senda dómsmálaráðuneytinu upplýsingar um öll skotvopn er 

þeir selja smásöluverslunum, þ. á m. fjölda skotvopna, tegund, hlaupvídd, eintaks- 
númer hvers skotvopns og hvort um margskota vopn er að ræða eða sjálfvirkt 
(hálfsjálfvirkt). Heildsalar skulu einnig senda sömu upplýsingar til lögreglustjóra 
þess umdæmis, þar sem viðkomandi smásöluverslun hefur starfsstöð. 

Heildsalar skulu gefa lögreglustjórum á sama hátt upplýsingar um sölu skot- 
færa, ef þess er óskað. 

23. gr. 
Smásöluverslanir skulu halda skrá yfir skotvopn, sem þær hafa til sölu. Þeim 

ber að gefa lögreglustjóra upplýsingar um seld skotvopn jafnskjótt og sala hefur farið 
fram, sbr. 13. gr. 

Smásöluverslanir skulu tilkynna lögreglustjóra taki þær skotvopn í umboðssölu 
eða kaupi til endursölu af öðrum. 

24. gr. 
Smásöluverslanir skulu halda skrá yfir seld skotfæri og senda lögreglustjóra 

í því umdæmi þar sem verslunin hefur starfsstöð afrit af henni. Tilgreina skal magn 
skotfæra, tegund og hlaupvídd. Kaupandi skotfæra skal kvitta fyrir móttöku þeirra.
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25. gr. 
Aðeins má selja þeim skotfæri sem hafa skotvopnaleyfi og framvísa því. 
Enginn má kaupa riffilskot í riffla sem eru stærri en cal. 243, nema með leyfi 

lögreglustjóra. Í leyfi skal m.a. tilgreina tegund og magn skotfæra. 

V. KAFLI 

Um skotfæragerð o. fl. 

26. gr. 
Skotvopnaleyfishafa er heimilt með leyfi lögreglustjóra að hlaða skothylki í 

þau skotvopn, sem hann hefur leyfi fyrir. Aðeins má veita þeim leyfi, sem hefur 
nægilega þekkingu til þess að hlaða skothylki og fara með hleðslutæki. Leyfi lög- 
reglustjóra þarf til þess að kaupa púður, hvellhettur til skotfæragerðar og hleðslu- 
tæki. 

27. gr. 
Óheimilt er að stytta hlaup á skotvopni eða breyta því verulega nema með leyfi 

lögreglustjóra. 

VI. KAFLI 

Um skotvopn skv. 2. gr. laga nr. 46/1977. 

j 28. gr. 
Ákvæði laga nr. 46/1977 taka eigi til eftirgreindra skotvopna nema að því leyti 

sem segir Í þessum kafla: 

1. Naglabyssa og skothamra, sem ætlað er til nota í byggingariðnaði. 

2. Línubyssa og tilheyrandi skotfæra, merkjabyssa, eða annarra slíkra skotvopna 
og skotfæra, sem eingöngu eru notuð við björgunarstörf í skipum og á landi. 

3. Skotvopna, sem eingöngu eru notuð við slátrun dýra og eru þannig gerð að ekki 
hleypur af skot en þrýstist úr pinni. 

29. gr. 
Ákvæði um innflutningsleyfi skv. 7. gr. laga nr. 46/1977 sbr. 19. gr. reglugerðar 

þessarar svo og ákvæði 9. gr. sömu laga eiga þó við um skotvopn þau, sem nefnd 
eru í 3. tl. 28. gr. 

30. gr. 
Þeir sem hafa leyfi til þess að versla með skotvopn þau, sem tilgreind eru í 3. 

ti. 28. gr. skulu halda skrá yfir seld skotvopn og senda viðkomandi lögreglustjóra 
afrit af henni. 

VII. KAFLI 

Um tæki og vopn skv. 3. gr. laga nr. 46/1977. 

ðl. gr. 
Óheimilt er að flytja til landsins, framleiða og selja hættulegar tegundir örva- 

boga og örva svo og hættulegar tegundir egg-, högg- og stunguvopna eða annarra 
þvílíkra vopna, sbr. ákvæði 3. gr. laga nr. 46/1977, nema með samþykki lögreglustjóra. 

Um innflutningsleyfi nefndra vopna fer skv. ákvæðum 19. gr. 
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VII. KAFLI 

Um gjöld. 

32. gr. 
Greiða skal fyrir skotvopnaleyfi sem hér segir: 
Fyrir hvert skotvopn sem skráð er, hvort sem það er nýtt eða notað kr. 2500 
Fyrir endurnýjun á skotvopnaleyfi án tillits til fjölda skotvopna —- 1200 

Gjaldfrjáls eru leyfi fyrir skotvopnum sem varanlega hafa verið serð ónothæf 
g leyfi skv. 3. mgr. 8. gr. 

IX. KAFLI 

33. gr. 
Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum samkvæmt VII. kafla laga nr. 46/1977. 

34. gr. 
Reglugerð þessi, sem er sett samkvæmt heimild í lögum um skotvopn, skotfæri 

skotelda nr. 46 13. maí 1977, öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Um endurskráningu skotvopna og innköllun eldri leyfa. 

Öll skotvopnaleyfi, sem gefin hafa verið út fyrir gildistöku þessarar reglu- 
gerðar skulu endurnýjuð fyrir Í. júlí 1978. Leyfi sem gefin hafa verið út eftir 

gildistöku laga nr. 46/1977 og greitt hefur verið gjald fyrir skulu vera gjald- 
frjáls. 
Endurnýjun er bundin því skilyrði, að umsækjandi fullnægi skilyrðum, sem 
tilgreind eru í Í. gr. 

Þeir, sem hafa áður fengið leyfi fyrir skotvopnum þeim sem tilgreind eru 

í 3. gr., eða hálfsjálfvirkum skotvopnum, eiga þess kost að fá leyfin endurnýjuð. 
Lögreglustjóra er þó heimilt að binda endurnýjun því skilyrði, að skotvopni 
verði breytt á þann veg að skothylkjahólf (magasín) rúmi aðeins eitt skothylki. 
Leyfishafi sem óskar endurnýjunar á skotvopnaleyfi skal sýna lögreglustjóra 
eða starfsmanni hans viðkomandi skotvopn ef þess er óskað áður en leyfi er 
endurnýjað. 
Komi í ljós að skotvopn ber eigi eintaksnúmer eða númer er afmáð skal númera 
það eftir ákvörðun lögreglustjóra. Skal eigandi skotvopns bera kostnað af því. 

Sæki handhafi skotvopns ekki um endurnýjun skotvopnaleyfis innan tilskilins 
frests fer um upptöku samkvæmt 36. gr. laga nr. 46/1977. 
Nú sækir handhafi skotvopns um endurútgáfu leyfis en lögreglustjóri synjar um 
endurútgáfu, og skal þá umsækjandi afhenda lögreglustjóra vopnið áður en 
endurnýjunarfrestur rennur út. Skal þá fara um sölu sem segir í 2. mgr. 32. gr. 
laga nr. 46/1977. 
Leyfi til verslunar og innflutnings skotvopna og skotfæra skulu endurnýjuð fyrir 
1. júlí 1978. Nú sækir leyfishafi ekki um framlengingu leyfis fyrir þennan tíma 

eða er synjað um leyfi, skal dómsmálaráðuneytið þá ákveða hvernig fara skuli 
með óseldar vörubirgðir skotvopna og skotfæra er hann hefur undir höndum. 

Heildsalar skulu svo fljótt sem verða má senda dómsmálaráðuneytinu upplýs- 
ingar um óseldar birgðir skotvopna eins og þær voru um síðustu áramót svo 

og upplýsingar um skotvopn er þeir hafa keypt og selt á þessu ári fram að 
gildistöku reglugerðar þessarar. Upplýsingar skulu vera í samræmi við ákvæði 

22. gr.
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9. Smásöluverslanir skulu senda viðkomandi lögreglustjóra upplýsingar um 
óseldar birgðir skotvopna eins og þær voru um síðustu áramót, hvort sem um 
er að ræða skotvopn í eigu viðkomandi verslunar eða hún hefur tekið í umboðs- 
sölu. Einnig skulu smásöluverslanir senda viðkomandi lögreglustjóra upplýs- 
ingar um skotvopn er þeir hafa keypt og selt frá áramótum fram að gildistöku 
reglugerðar þessarar. Upplýsingar skulu vera í samræmi við ákvæði 22. gr. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 20. janúar 1978. 

Ólafur Jóhannesson.   
Þorleifur Pálsson. 

24. janúar 1978. Nr. 17. 

REGLUGERÐ 

um takmörkun leigubifreiða í Hafnarfirði og um ráðstöfun atvinnuleyfa. 

1. gr. 

Tala allt að 8 farþega leigubifreiða til mannflutninga í Hafnarfirði skal, meðan 
bæjarstjórn Garðabæjar ekki leyfir fólksbifreiðastöðvar í sínu lögsagnarumdæmi 
fyrir aðrar bifreiðar en frá bifreiðastöðvum í Hafnarfirði, miðuð við íbúatölu á 

félagssvæði Bifreiðastjórafélagsins Neista, Hafnarfirði, þannig að ein bifreið komi 
fyrir hverja 500 íbúa, sem þar eiga lögheimili samkvæmt nýjustu skýrslum Hag- 
stofu Íslands. 

Félagssvæði samkvæmt Í. mgr. telst Hafnarfjörður og Garðabær. 
Meðan leigubifreiðar eru fleiri en sem svarar einni á hverja 500 íbúa, skal 

ekki veita nema fjórða hvert leyfi sem losnar. 

Þegar rétt hlutföll samkvæmt framansögðu eru fengin milli tölu leigubifreiða og 
íbúatölu, skal veita, vegna fólksfjölgunar, eitt atvinnuleyfi fyrir hverja 500 íbúa 

og eitt atvinnuleyfi fyrir hvert atvinnuleyfi sem losnar. 
Atvinnuleyfi skulu að jafnaði veitt frá og með 1. febrúar ár hvert, ef veita 

skal þau samkvæmt framansögðu. 

2. gr. 
Enginn bifreiðastjóri má aka allt að 8 farþega leigubifreið til mannflutninga í 

Hafnarfirði nema hann hafi afgreiðslu hjá bifreiðastöð í Hafnarfirði, og hafi öðl- 
ast atvinnuleyfi sem leigubifreiðastjóri í Hafnarfirði. 

Atvinnuleyfin skulu tölusett og bundin við nafn leyfishafa. 

3. gr. 
Óheimilt er að veita Þifreiðastjóra atvinnuleyfi, nema hann skuldbindi sig 

til að stunda akstur leigubifreiðar sinnar sem aðalatvinnu og sæki um upptöku 
í Bifreiðastjórafélagið Neista. 

Þeir bifreiðastjórar, sem vinna störf þau, sem talin eru í b-lið 12. gr., halda óskert- 
um rétti sínum, þótt þeir stundi ekki akstur bifreiðar sem aðalstarf. 

4. gr. 
Leigubifreiðastjórar, sem ekki hafa afgreiðslu hjá bifreiðastöð í Hafnarfirði, 

hafa ekki atvinnurétt þar, nema eftir kvaðningu fyrir fram. 

5. gr. 
Í Hafnarfirði skal ávallt vera a.m.k. ein bifreiðastöð opin til kl. 2 eftir mið- 

nætti.
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6. gr. 
Bifreiðastjóri, sem óskar að fá atvinnuleyfi sem leigubifreiðastjóri, skal sækja 

um það, á þar til gerðum eyðublöðum, til Bifreiðastjórafélagsins Neista. Umsókn- 
inni skal fylgja vottorð frá bifreiðastöð í Hafnarfirði, um að umsækjandi geti 
fengið þar afgreiðslu. 

Atvinnuleyfin skulu gefin út af tveimur mönnum, sem hér eftir eru nefndir 
úthlutunarmenn í reglugerð þessari. Skal annar þeirra tilnefndur af stjórn Bifreiða- 
stjórafélagsins Neista, en hinn af ráðherra. Tilnefningin er til þriggja ára í senn. 

Úthlutunarmenn skulu líta eftir að ákvæðum reglna og laga um leigubifreið- 
ar og reglugerðar þessarar sé fylgt. 

Verði ágreiningur á milli úthlutunarmanna, sker samgönguráðuneytið úr. 
Stjórn Bifreiðastjórafélagsins Neista skal senda úthlutunarmönnum til af- 

greiðslu umsóknir þær um atvinnuleyfi og annað, sem fyrir þá ber að leggja sam- 
kvæmt reglugerð þessari, ásamt rökstuddum tillögum. 

Við úthlutun atvinnuleyfa skal starfsaldur bifreiðastjóra við akstur leigu- 
bifreiða til mannflutninga lagður til grundvallar, þannig að sá sem lengstan hefur 
starfsaldur sem bifreiðastjóri við mannflutninga, hvar sem er á landinu, gengur 

fyrir, nema sérstakar ástæður mæli gegn því, enda verði hann, ef hann fær at- 
vinnuleyfi, búsettur í Hafnarfirði eða Garðabæ. 

Bifreiðastjórar, sem hafa haft atvinnuleyfi, en sagt því upp, sbr. 1. mgr., hafa 
forgangsrétt til atvinnuleyfis í næstu tvö ár eftir uppsögn, og fer röð þeirra inn- 
byrðis eftir starfsaldri. 

Starfstími bifreiðastjóra við akstur sérleyfisbifreiða til mannflutninga telst við 
aldursflokkun jafngildur akstri smærri bifreiða. 

7. gr. 
Leyfishafa er heimilt að hafa bifreið sína í afgreiðslu hjá hverri þeirri bif- 

reiðaslöð, er hann getur fengið afgreiðslu hjá í Hafnarfirði, enda sé bifreiðastöðin 
viðurkennd af bæjarstjórn Hafnarfjarðar. 

Óheimilt er bifreiðastöð að taka bifreið í afgreiðslu fyrr en viðkomandi bif- 

reiðastjóri hefur lagt fram atvinnuleyfi sitt. Skal leyfið vera í vörslum bÞbifreiða- 
stöðvarinnar, á meðan leyfishafi hefur þar afgreiðslu. 

Nú vill leyfishafi flytja sig á aðra stöð og skal hann þá afhenda Þbifreiðastöð 
þeirri, er hann ekur hjá, yfirlýsingu frá þeirri stöð, er hann hyggst flytja á um 
að hann geti fengið þar afgreiðslu. Skal síðar sú bifreiðastöð er leyfishafi flytur 
frá, tilkynna Bifreiðastjórafélaginu Neista flutninginn innan 4 daga. 

Bifreiðastöð er óheimilt að halda atvinnuleyfi leyfishafa, ef hann flytur sig 

löglega til afgreiðslu á aðra bifreiðastöð. 

8. gr. 
Leyfishafa er óheimilt að láta atvinnuleyfi sitt af hendi á nokkurn hátt nema 

til Bifreiðastjórafélagsins Neista, sem tilkynnir það þegar úthlutunarmönnum. 
Leyfishafi, sem af einhverjum ástæðum getur ekki rekið leigubifreið sam- 

kvæmt leyfi sínu, eða notað það á annan hátt löglega, getur haldið leyfisréttindum 

sínum í allt að því 6 mánuði. Ef sérstaklega stendur á seta úthlutunarmenn fram- 
lengt þennan frest, enda óski leyfishafi þess. Nú notar leyfishafi ekki atvinnuleyfi 
sitt í lengri tíma eða skemmri, en heldur því þó, sbr. 2. mgr., og er þá bifreiðastöð 
óheimilt að taka annan í afgreiðslu í hans stað á meðan. 

Úthlutunarmönnum er heimilt að taka atvinnuleyfi leyfishafa hjá viðkomandi 

bifreiðastöð, hafi hann ekki notfært sér atvinnuleyfið í 6 mánuði eða lengur og 
ekki sótt um frest. Skulu þá úthlutunarmenn tilkynna leyfishafa innköllun leyfisins 

með ábyrgðarbréfi. Hafi leyfishafi ekki óskað eftir framlengingu leyfisins og fært
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fram ástæður, sem úthlutunarmenn geta tekið til greina, innan 30 daga, hefur 
hann fyrirgert rétti sínum til leyfisins. 

Leyfishafi getur misst atvinnuréttindi sín, ef hann er fjarverandi í tvo mán- 
uði eða lengur, án þess að hafa tilkynnt viðkomandi bifreiðastöð fjarveru sína 
og orsakir hennar. Stöðvarstjóri skal þá tilkynna fjarveruna stjórn Bifreiðastjóra- 

félagsins Neista, en hún ber málið undir úthlutunarmenn, sem ákveða hvort svipta 

skuli leyfishafa atvinnuleyfi eða ekki. 

9. gr. 
Ef leyfishafa er sagt upp afgreiðslu af gildum ástæðum, skal viðkomandi bif- 

reiðastöð afhenda atvinnuleyfi hans formanni Bifreiðastjórafélagsins Neista sam- 
dægurs, eða næsta virkan dag. Skal leyfið vera í vörslu félagsins á meðan leyfis- 
hafi er að útvega sér afgreiðslu hjá annarri bifreiðastöð. 

Takist leyfishafa ekki að fá afgreiðslu hjá annarri bifreiðastöð innan 30 daga 

hefur hann fyrirgert rétti sínum til leyfisins, og fellur það þá til úthlutunar að 
nýju, nema úthlutunarmenn ákveði annað. 

10. gr. 
Nú hættir leyfishafi að reka leiðubifreið samkvæmt atvinnuleyfi sinu og seg- 

ir atvinnuleyfinu upp fyrir fullt og allt, skal hann þá skrá yfirlýsingu þar að lút- 
andi á atvinnuleyfi sitt og bifreiðastöð sú, sem hann hefur afgreiðslu hjá, síðan 

afhenda það formanni Bifreiðastjórafélagsins Neista samdægurs eða næsta virkan 
dag. Síðan ráðstafa úthlutunarmenn leyfinu samkvæmt reglugerð þessari. 

Á sama hátt skal skila til Bifreiðastjórafélagsins Neista atvinnuleyfum, sem 
losna af öðrum orsökum en um getur í Í. mgr., svo sem við andlát leyfishafa, eða 

ef hann fyrirgerir rétti sínum til leyfisins. 
Sé atvinnuleyfi leyfishafa lagt inn til Bifreiðastjórafélagsins Neista, án undir- 

skriftar leyfishafa, skulu úthlutunarmenn tilkynna leyfishafa það með ábyrgðar- 
bréfi hafi hann ekki gefið skýringu, sem úthlutunarmenn geta tekið gilda, innan 
30 daga, hefur hann fyrirgert rétti sínum til leyfisins. 

11. gr. 

Óheimilt er að hafa vaktaskipti bifreiðastjóra á leigubifreið, nema báðir hafi 

atvinnuleyfi. 

12. gr. 
Leyfishafa er óheimilt að láta annan en þann, sem hefur atvinnuleyfi aka fyrir 

sig, nema í eftirgreindum tilfellum, að fenginni undanþágu samkvæmt 13. gr. 
a) Ef leyfishafi er veikur, enda sanni hann veikindi sín með vottorði frá trúnaðar- 

lækni Bifreiðastjórafélagsins Neista. 
b) Ef leyfishafi er að vinna í þágu Bifreiðastjórafélagsins Neista, bifreiðastöðva 

þeirra, er reglugerð þessi nær til eða þeirra stofnana verkalýðssamtakanna, 
sem Bifreiðastjórafélagið Neisti á aðild að. 

ce) Ef leyfishafi deyr, heldur maki hans atvinnuleyfinu, ef hann æskir þess. 
d) Stjórn Bifreiðastjórafélagsins Neista getur heimilað leyfishöfum að láta aka fyrir 

sig á orlofstíma, þó ekki lengur en allt að 4 vikum árlega, og ekki skemur en í 
viku hvert sinn, sé orlofstímanum skipt í fleiri en 1 tímabil. 

13. gr. 
Vilji leyfishafi öðlast undanþágu skv. 12. gr. skal hann sækja um það skrif- 

lega til Bifreiðastjórafélagsins Neista. 
Umsókninni skal fylgja vottorð frá bifreiðastöð leyfishafa um að hún sam- 

þykki þann ökumann, sem leyfishafi vill að aki bifreiðinni.
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Bifreiðastjórafélaginu er þó heimilt að veita undanþágu og skal hún vera skrif- 
leg, tímabundin og tekið fram hvað í henni felst. Er viðkomandi bifreiðastjóra 
skylt að bera slíka undanþágu á sér við akstur og sýna trúnaðarmönnum stéttar- 
félagsins, ef þeir æskja þess. 

Bifreiðastjórafélagið skal halda skrá yfir veittar undanþágur samkvæmt fram- 
ansögðu. 

14. gr. 
Á hverri bifreiðastöð skal vera skrá yfir allar þær bifreiðar sem hafa af- 

greiðslu. Skal skrá þessi fest þar upp sem bifreiðastjórar eiga greiðan aðgang að 
og tilgreint í henni skrásetningarnúmer bifreiðar, nafn og heimilisfang bifreiða- 
stjóra og eiganda. 

15. gr. 
Úthlutunarmönnum er heimilt að afturkalla atvinnuleyfi um stundarsakir, ef 

leyfishafi brýtur ákvæði reglugerðar þessarar, eða fyrir fullt og allt, ef um alvar- 
leg eða ítrekuð brot er að ræða. Slíkum úrskuðum má áfrýja til samgönguráðu- 
neytisins. 

Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt lögum um leigubifreiðar nr. 36 
9. maí 1970, til að öðlast þegar gildi, os birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 100 29. júní 1957 um sama efni og 
reglugerðir um breytingar á henni nr. 13 25. janúar 1965, nr. 142 30. júlí 1971 
og nr. 323 23. október 1974. 

Samgönguráðuneytið, 24. janúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Birgir Guðjónsson. 
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GJALDSKRÁ 

fyrir Hitaveitu Reykjavíkur. 

I KAFLI 

1. gr. 
Hitaveitan selur afnot af heitu vatni úr veitukerfum þeim sem gerð hafa verið 

og verða serð 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. 

TH. KAFLI. 

3. gr. 
Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt vatnsmæli kr. 75.00 fyrir hvern 

rúmmetra vatns.
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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 Í. mars ár hvert. 
Hámarksstilling hemils gildir allt árið, þótt orkunotkun verði minni hluta 

úr ári. 
Gjald fyrir hvern mínútulítra er kr. 19710.00 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 íé 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 %7" ......0...000 00. kr.  650.00 

b) fyrir mæla eða hemla 12" .........0002 000 — 1459.00 

c) fyrir mæla eða hemla 37 og stærri ..........0000000 00... — 296.00 

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 

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. 1 360.00. 

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) m3  Heimæðargjald 

Allt að 400 208 236.00 kr. 

400 að 2000 208 236.00 kr. fyrir 400 m?  167.00 kr./m þar yfir. 

2000 að 6000 475 436.00 kr. fyrir 2000 mö  142.00 kr./m? þar yfir. 
6000 að 10000 1048 436.00 kr. fyrir 6000 m?  125.00 kr./m þar yfir. 

Meira en 10000 1543 436.00 kr. fyrir 10 000 m? - 109.00 kr./mð þar yfir. 

Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstökum mælum eða hemlum 

frá hitaveitunni og skal þá greiða kr. 24 990.00 í aukagjald fyrir hvern mæli eða 

hemil umfram þann fyrsta.
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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 gjaldkræft. Þó er 

heimilt að veita gjaldfrest allt að 5 árum, ef samið er um það á gjaddaga. Í slík- 
um samningi skal kveðið á um vexti af eftirstöðvum gjaldsins. 

II. 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 

viðskiptamanns, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Heimilt er að loka vatns- 
rennsli 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. 2 700.00 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 samþykkt er af borgarstjórn Reykjavíkur er hér með 
staðfest skv. Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast gildi 1. febrúar 1978 
og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis nr. 365 27. október 1977. 

Iðnaðarráðuneytið, 23. janúar 1978. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson. 

Nr. 19. . 17. janúar 1978. 
AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Suðureyrarhrepps nr. 226 26. maí 1977. 

4. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 
a) Fastagjald, kr. 375.00 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 
b) Vatnsgjald, kr. 3012 á mánuði fyrir hvern mínútulitra á hámarksstillingu hemils. 

Á gjöld þessi leggst söluskattur og hliðstæðir skattar skv. gildandi lögum og 
reglum á hverjum tíma.
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10. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 

Hitaveita Suðureyrarhrepps hefur rétt til að loka aðrennsli að húsi eða íbúð not- 
anda, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun ber að tilkynna 
með Jja daga fyrirvara. 

Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá, sem í vanskilum er, kr. 1 250 
í hvert skipti. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem samþykkt er af hreppsnefnd Suðureyrarhrepps 
staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast gildi 1. 

febrúar 1978, og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 17. janúar 1978. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson. 

25. Janúar 1978. Nr. 20. 

REGLUGERÐ 

um loðnuveiðar árið 1978. 

1. gr. 
Á tímabilinu 15. mars til 15. maí 1978, eru loðnuveiðar bannaðar fyrir Norður- 

og Austurlandi frá 209 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. maí 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. 

Á tímabilinu 15. maí til 15. júlí 1978 eru allar loðnuveiðar bannaðar. 

2. gr. 
Bannað er að veiða smáloðnu minni en 12 cm að lengd, sé hún verulegur 

hluti af loðnuafla fiskiskipa. 
Lágmarksstærð loðnu er mæld frá trjónuoddi að sporðsenda. 

3. gr. 
Sé skipstjóri fiskiskipa 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 cm 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 55%, skal loðnumóttakandi gera Framleiðslueftirliti sjáv- 
arafurða aðvart, sem gengur úr skugga um stærðarhlutföllin á sama hátt og að 
framan greinir og gerir sjávarútvegsráðuneytinu aðvart, sé hlutur smáloðnu yfir 55%. 
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ð. 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 1. gr. 

6. gr. 
Framleiðslueftirlit sjávarafurða skal hafa eftirlit með því, að ákvæðum þess- 

arar reglugerðar sé fylgt. 

7. gr. 

Með mál, sem rísa út af brotum á reglugerð þessari skal farið að hætti opin- 

berra 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 

fiskveiðilandhelgi Íslands til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni 

öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 25. janúar 1978. 

Matthías Bjarnason.   
Jón B. Jónasson. 

Nr. 21. 20. janúar 1978 

AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Húsavíkur nr. 259 16. júní 1977. 

4. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 

A. Fastagjald kr. 720.00 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 

B. Vatnsgjald kr. 1598.00 á mánuði fyrir hvern mínútulítra í hámarksstillingu 

hemils. 

Á gjöld þessi leggst söluskattur skv. gildandi reglum á hverjum tíma. 

11. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 

Hitaveita Húsavíkur 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. 
Allur kostnaður við lokun og opnun á ný, greiðir sá sem í vanskilum er kr. 2000.00 

í hvert skipti. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem samþykkt er af bæjarstjóra Húsavíkur staðfest- 
ist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967 til að öðlast gildi 1. febrúar 
1978, og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 20. janúar 1978. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Kristmundur Halldórsson.
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GJALDSKRÁ 

Hitaveitu Seltjarnarness. 

I. KAFLI 

1. gr. 

Hitaveita Seltjarnarness selur hitaorku úr hitakerfum þeim, sem gerð hafa verið 

eða gerð verða á Seltjarnarnesi, og til þeirra húsa, sem fá vatn frá aðfærsluæð, eftir 
þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari sbr. og reglugerð fyrir Hitaveitu Sel- 
tjarnarness 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 

hemtllinn 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 fyrstu 
tvo mánuðina, sem hús hans er tengt við hitaveitukerfið, 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. 

TI. KAFLI 

4. gr. 
Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 
Fastagjald, kr. 450.00 á mánuði fyrir hvern hemil. 

Vatnsgjald, kr. 1870.00 á mánuði fyrir hvern mínútulítra á hámarksstillingu 
hemils. 
Á gjöld þessi leggst söluskattur og hliðstæðir skattar skv. gildandi lögum og 

reglum á hverjum tíma. 

ER:
 

5. gr. 

Hitaveitugjöld skv. 4. gr. verða krafin annan hvern mánuð, og skulu þau greiðast 

til innheimtumanns eða innheimtustofnunar, sem bæjarstjórn ákveður. Það eru van- 
skil ef gjöld eru ekki greidd innan 15 daga frá gjalddaga. 

  

IH. KAFLI 

6. gr. 
Heimæðagjald Hitaveitu Seltjarnarness skal vera sem hér segir, fyrir eina heimæð: 
Fastagjald: 
Gjald á heimæð ...............0. 0... kr. 194 000.00 

0—-300 MB ........000 000 — án gjalds 

300— 1000 mð kr./M3 .......... —- 233.00 
1000 og yfir kr./mMð .............00 — 157.00 
1 aðrennslishemill á grind ................ 0200... — 48 900.00 

2 aðrennslishemlar á grind ..............0.0. 00... — 82 000.00
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7. gr. 

Gjöld samkv. 6. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar. Er hitaveitu- 
nefnd 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. 2 500.00 

í hvert skipti. 

11. 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 

/arnar gegn misnotkun heita vatnsins. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykki af hitaveitustjórn og bæjarstjórn 
Seltjarnarness staðfestist hér með samkvæmt Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að 
öðlast begar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim. sem hlut eiga að máli. Jafn- 
fram! er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 243 8. júní 1977. 

Iðnaðarráðuneytið, 24. janúar 1978. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 0 

Kristmundur Halldórsson. 

Nr. 28. Á 20. janúar 1978. 
ERINDISBRENK 

fyrir æfingakennara við Æfinga- og tilraunaskóla Kennaraháskóla Íslands. 

1. gr. 

Um ráðningu æfingakennara vísast til laga Kennaraháskóla Íslands nr. 38/1971 
og reglugerðar sama skóla frá 31. maí 1974. 

2. gr. 

Störf æfingakennara skiptast milli kennslu í Æfingaskólanum, kennslu í kennslu- 

fræðum við Kennaraháskóla Íslands og annarra verkefna, sem tilgreind eru í bréfi 
þessu. Náið samstarf skal vera milli æfingakennara og kenara K. H. Í. Jafnframt 

vísast til ákvæða 65. gr. reglugerðar um Kennaraháskóla Íslands.
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3. gr. 
Æfingakennarar eru æfingastjóra til aðstoðar við skipulagningu og framkvæmd 

æfingakennslu. Þeir hafa umsjón með því að kennaraefni tileinki sér færni og öryggi í 
að undirbúa og annast á eigin spýtur kennslu í skyldunámsskólum, öðlist skilning á 
öðrum viðfangsefnum kennara og leikni í að sinna þeim. Þeir rækja samvinnu við 
lausráðna æfingakennara með viðtölum, fundahöldum eða heimsóknum og reyna 
eftir föngum að fylgjast með framgangi kennaraefna. 

4. gr. 
Æfingakennari aðstoðar kennaraefni við undirbúning kennslu, þannig að fram- 

setning efnis og vinnubrögð hæfi getu og þörfum nemenda sem í hlut eiga og þjóni 
markmiðum þeirra námsgreina sem kenna skal. 

Æfingakennari ræðir við kennaraefni að kennslu þeirra lokinni, aðstoðar þá við 
að meta kennsluna og ræðir við þá um viðbrögð nemenda með hliðsjón af grund- 
vallaratriðum uppeldisfræða. Hann leiðbeinir um þá þætti sem betur máttu fara og 
hvetur kennaraefni til að leita eigin leiða í starfi sínu. 

ð. gr. 
Æfingakennarar annast sýnikennslu fyrir kennaraefni og fella hana að öðrum 

þáttum í námi þeirra. 
Æfingakennarar aðstoða kennaranema í verki við undirbúning kennslu eftir því 

sem húsrými og starfsskilyrði í Æfingaskólanum leyfa og veita þeim jafnframt, í 
sérstökum viðtalstímum, leiðsögn um kennslu almennt. 

6. gr. 

Heimilt er skólastjóra Æfingaskólans að kveðja æfingakennara til starfa að ný- 
breytniverkefnum innan skólans. Taka þau störf til nýbreytni í skipulagi skólans, 
kennsluháttum og námsefni. Fela má æfingakennara fagstjórn í Æfingaskólanum í til- 
teknum námsgreinum. 

Þá má einnig fela æfingakennara rannsóknarverkefni er lúta að skólastarfi. 
Slík verkefni skulu jafnan unnin í samráði við kennara K. H. Í. 

7. gr. 
Æfingakennari skal fylgjast með nýjungum í skólastarfi almennt og á sínu sér- 

sviði. Hann skal miðla þeirri þekkingu til lausráðinna æfingakennara og annarra eftir 
því sem við verður komið. 

8. gr. 
Stjórn Æfingaskólans og Kennaraháskólans ákveður ár hvert í samráði við æfinga- 

kennara og með hliðsjón af kjarasamningum hvernig starfskylda þeirra skiptist 
mili kennslu og annarra þeirra verkefna sem þeim ber að sinna samkvæmt erindis- 
bréfi þessu. 

9. gr. 

Að öðru leyti gildir erindisbréf fyrir kennara í grunnskóla nr. 198/1976 einnis 
fyrir æfingakennara. 

Menntamálaráðuneytið, 20. janúar 1978. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. uu nn 
Birgir Thorlacius. 
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AUGLÝSING 

um gildandi lyfjastaðla á Íslandi. 

1. gr. 
Norræna lyfjaskráin (Ph.Nord.63) ásamt viðaukum hefur verið numin úr gildi, 

nema framleiðsluforskriftir í bindi MI ásamt viðaukum, sem halda gildi sínu uns 
annað verður ákveðið. 

2. gr. 
Framleiðsluforskriftir danska lyfseðlasafnsins DD 63 ásamt viðaukum verða 

áfram í gildi uns annað verður ákveðið, en aðrir hlutar þess falla úr gildi. 

3. gr. 
Framleiðsluforskriftir danska apótekarafélagsins (DAK 63) ásamt viðaukum 

verða áfram í gildi uns annað verður ákveðið, en aðrir hlutar þess falla úr gildi. 

4. gr. 

Skrá yfir staðla fyrir hráefni í lyf ásamt stöðlum fyrir hráefni í lyf sem greindir 
eru í dönskum lyfjastöðlum 1978 (Danske Lægemiddelstandarder 1978) er gildandi. 

Ákvæði um framleiðslu lyfja og staðlar fyrir lyfjaform og lyf í dönskum lyfja- 
stöðlum 1978 eru gildandi. 

Skrá yfir staðla fyrir líffræðilegar ákvarðanir í dönskum lyfjastöðlum 1978 er 
gildandi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 12. janúar 1978. 

Matthías Bjarnason. a uu 
Páll Sigurðsson. 

Nr. 25. 24. janúar 1978. 

AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar nr. 366 27 október 1977. 

Við kafla D. HITUN í gjaldskránni bætist eftirtaldir gjaldskrárliðir: 
7. Um kWh.-mæli á kr. 5.69 hverja kWh til hitunar á bílgeymslum og þeim stöðum, 

þar sem hitunar er aðallega þörf að vetri til enda megi rjúfa strauminn í allt að 5 
klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar. 

8. Um kWh.-mæli á kr. 7.56 hverja kWh til notkunar fyrir leirbrennsluofna, enda 
megi rjúfa strauminn á tímabilinu kl. 10.30—12.30 og kl. 17.00—-20.00. 

Gjaldskrárbreyting þessi sem samþykkt hefur verið í Bæjarstjórn Hafnarfjarðar 

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 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut 
eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 24. janúar 1978. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. RN 

Kristmundur Halldórsson.
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AUGLÝSING 

um hækkun á sorptunnuleigu í Reykjavík. 

Ráðuneytið hefur staðfest hækkun á sorptunnuleigu í Reykjavík fyrir árið 1978. 
Mun leigan nema kr. 1 200 pr. tunnu og gildir fyrir árið 1978. 

Félagsmálaráðuneytið, 21. janúar 1978. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

21. janúar 1978. . Nr. 27. 

AUGLÝSING 

um gjaldskrá fyrir sundstaðina í Reykjavík. 

Einstakir miðar, fullorðnir ...........0..0000 000. kr. 180 
Einstakir miðar, börn ..........00. 0200... — 10 
10 mið kort, fullorðnir ...............0. 0... e nr — 1200 
10 miða kort, börn ..........2..0.0. 00 ð nr — 400 
Gufuböð ................. 0. 350 
Leiga á handklæðum og skýlum ........0.0.0000 0000. — 150 
Sundnámskeið, fullorðnir ................00. 0000. — 4000 
Sundnámskeið, börn ............2002.00 0000 — 3000 
Íþróttafél. 16 ára og eldri, 10 miða kort ..........000000.0.... — 400 
Íþróttafél. yngri en 16 ára .........0.00000..0 0. nn — 250 
Aldraðir, 67 ára og eldri, 10 miða kort ..............0.0.00.. — 600 

Börn innan 5 ára í fylgd fullorðinna ............0.0..0.0.000.2.. ókeypis 
Öryrkjar skv. ráði trúnaðarlækna .................... 00... ókeypis 

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. 233 1. júní 1977. 

Félagsmálaráðuneytið, 21. janúar 1978. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

2. janúar 1978. . Nr. 28. 

AUGLÝSING 

um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40, 23. apríl 1968 og að fengnum 
tillögum borgarráðs hefur eftirfarandi verið ákveðið: 

1. Einstefnuakstur verður á húsagðötu Háaleitisbrautar frá norðvestri til suðausturs. 
2. Bannað verður að leggja bifreiðum í Ármúla norðan megin götunnar á milli 

Vegmúla og Grensásvegar.
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4. 

Umferð um tengigötu milli Arnarbakka og Höfðabakka víki fyrir umferð um 
Höfðabakka. 
Túngötu verður lokað á tímabilinu milli kl. 22 og 6.30 við Ægisgölu og Hrannar- 
stig. 

Á sama tíma er strætisvögnum Reykjavíkur heimilt að aka í báðar áttir um 
einstefnuakstursgötuna Hrannarstís. 

Bifreiðastöðubann að sunnanverðu við Egilsgötu vestan Barónsstigs verður fellt 
úr gildi. 

Ákvæði auglýsingar þessarar taka gildi 16. janúar n. k. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 2. janúar 1978. 

Sigurjón Sigurðsson. 
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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, karl eða konu, sem vinnur í fyrirtæki, skal greiða árlega 

kr. 365.00. 
Skal tala verkafólks miðuð við það, sem hún er þegar fyrirtæki er í fullum 

gangi við venjulegan rekstur, t. d. vertíðarrekstur frystihúsa eða síldarverksmiðja. 

B. Eimkatlar og hylki fyrir þrýsting. 

1 mé? hitaflatar telst vera 10 Mcal/h eða 11.63 kw. 
1 kw telst 1.36 hö. 

1. flokkur: Gjald kr. 2 000.00. 
Lágþrýstieimkatlar með allt að 2 kp/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. 3 000.00. 
Eimkatlar, sem hafa meiri þrýsting en 2 kp/cm? og eru með hitafleti frá 2 m? til 

30 m?. Lokuð eimhituð hylki, sem hafa stærra rúmtak en 2 má. Eimhitaðir suðukatlar 
og þurrkarar. Þó að suðuketill eða þurkari sé með hræribúnaði eða öðrum hreyfi- 
búnaði reiknast aðeins gjald vegna aflvélar, en ekki vegna vélabúnaðar. Reykhitaðir 
forkatlar og yfirhitunarkerfi. Þrýstiloftshylki fyrir aðrar gastegundir með þrýstingi 

meira en 2 mö rúmtaki. 

3. flokkur: Gjald kr. 8 000.00. 
Eimkatlar með meira en 30 m? hitafleti. 

C. Aflvélar. 

Af hverju hestafli aflvélar greiðist kr. 65.00. 
Fyrir hvern rafmótor, sem notaður er til aflyfirfærslu frá eigin rafstöð fyrirtækis 

greiðist kr. 65.00. 

D. Vinnuvélar. 

1. flokkur: Gjald kr. 65.00. 
Dælur, sem nota allt að 5 hö., ádráttarsteinar (smergelskifur), fægivélar skó- 

smiða, hnappagatavélar, sníðavélar, saumavélar, leðurgerðarvélar, loftblásarar undir 

2 hö. 
2. flokkur: Gjald kr. 250.00. 
Dælur, sem nota frá 5 til 10 hö., hræritæki í kerjum, málmsmíðavélar, loft- 

blásarar yfir 2 hö., plastiðnaðarvélar, gúmmígerðarvélar, reykblásarar, þrýstilofts- 
B9 

Rikisprentsmiðjan Gutenberg.
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þjöppur allt að 5 hö., brjóstssykurgerðarvélar, gosdrykkjagerðarvélar, bókbandsvélar, 
mjólkurstöðvarvélar, brauðgerðarvélar, skógerðarvélar, prjónavélar, roðflettivélar, 
marningsvélar, færibönd 2—6 m að lengd. 

3. flokkur: Gjald kr. 600.00. 
Trésmíðavélar, prentvélar, vökvaþrýstipressur, hjámiðjuþrýstipressur, skrúfu- 

pressur, niðursuðuvélar, sápugerðarvélar, málningargerðarvélar, fataþvottavélar, 
gærurotunarvélar, sútunarvélar, steinsmiðavélar, grjótmulningsvélar, flöskuáfyllingar- 

vélar, tuskutætarar, dælur yfir 10 hö., hampvinnsluvélar, pappagerðarvélar, fisk- 
þvottavélar, pönnufrystitæki, færibönd 5—10 m, 1. 

4. flokkur: Gjald kr. 1 200.00. 
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. 2 500.00. 

Brettatrillur og brettalyftarar, bifreiðalyftur, sjálfvirkar pappaprentvélar, vöru- 
lyftur 50—-300 kg. Rúllustigar, sýningarklefar, steypuhrærivélar, flatningsvélar, flök- 
unarvélar, málmbræðsluker með hreyfibúnaði, fisklöndunartæki (grabbar). 

6. flokkur: Gjald kr. 6 000.00. 
Fólkslyftur, skipadráttarvagnar, málarastólar og verkpallar í strengjum, fall- 

hamrar (aflvélagj. innifalið). Vörulyftarar með sæti, færibrautir í sláturhúsum. Skíða- 
lyftur minni og tvíbrauta lyftibúnaður. 

7. flokkur: Gjald kr. 8 000.00. 
Dráttarvélar, vegaþjöppur, vegheflar og aðrar vegagerðarvélar, jarðýtur, ámokst- 

ursvélar, skurðgröfur og aðrar svipaðar vélar, litlir farandkranar (bómul. minni 
en 8 m, lyftigeta minni en 2 tonn). Litlar steypustöðvar. Vörulyftur yfir 300 kg. 

8 flokkur: Gjald kr. 12 000.00. 

Farandkranar, byggingakranar, fisklöndunarkranar, malarvinnslusamstæður og 
aðrar svipaðar vélar, steypustöðvar stórar. Skíðalyftur stærri. 

E. Frystivélar. 

1. flokkur: Gjald kr. 600.00. 
Frystivélar með allt að 10 000 keal/h afköstum. 

2. flokkur: Gjald kr. 1 600.00. 
Frystivélar með 10 000 til 20 000 kcal/h afköstum. 

3. flokkur: Gjald kr. 2 900.00. 

Frystivélar með 20 000 til 50 000 kcal/h afköstum. 

4. flokkur: Gjald 6 000.00. 
Frystivélar með yfir 50 000 kcal/h afköstum. 

F. Byggingamannvirki og verkpallar. 

Vegna byggingamannvirkja, sem eru í smíðum, greiðist kr. 3.20 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. 12.00 fyrir hvern hlaupandi lengdarmetra verk- 
palls. Þó skal ekki greiða 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:
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Skip, sem eru 100 til 1000 brúttólestir greiði ................ kr. 4000.00 
Skip, sem eru 1000 til 2000 brúttólestir greiði .............. —  8000.00 
Skip, sem eru 2000 til 3000 brúttólestir greiði .............. — 12 000.00 
Skip, sem eru 3000 brúttólestir og þar yfir greiði .......... — 16 000.00 

ér 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 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. 24.00 af hverjum fermetra gólfflatar. 
Fyrir hverja eftirlitsskylda vinnustofu án véla, svo sem saumastofur, þvottahús, neta- 

serðarstofur, seglasaumastofur, vinnustofur í frystihúsum, sláturhús o. s. frv., greiðist 

kr. 12.00 fyrir hvern fermetra gólfflatar. Fyrir víðáttumikil vinnuhús, þar sem til- 
tölulega fáir vinna að staðaldri, svo sem fiskþvottahús og opin vinnuskýli, greiðist 
kr. 6.00 fyrir hvern fermetra sólfflatar. 

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. 4 000.00. 

Fyrir gasmælingu olíugeyma í skipum greiðist kr. 3 000.00 fyrir fyrsta geymi 
og síðan kr. 1520.00 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 geyma, sem eru minni en 2 mö að rúmtaki eða með 
minni þrýsting en 2 kg/em? greiðist kr. 2 400.00 en fyrir stærri katla kr. 3 200.00. 

2. gr. 
Fyrir vinnuvélar, sem ekki eru nefndar í gjaldskránni, greiðist hlutfallslega eftir 

því hve stór og margbrotin vélin er, frá kr. 65.00 til 12 000.00. 
Þótt 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. 2700.00. Árlegt lágmarksgjald vegna 
skoðunar hjá fyrirtæki er kr. 3 400.00. 

3. gr. 
Vegna meðferðar hættulegra efna, sbr. lög nr. 85/1968 um eiturefni og hættu- 

leg efni og reglugerð nr. 455/1975 um eftirlit með framkvæmd ákvæða sömu laga, 
greiði eftirlitsskyld fyrirtæki, sem nota, flytja, framleiða eða geyma þessi efni, tvö- 
falt persónugjald, samanber A-lið þessarar gjaldskrár og auk þess fast gjald kr. 5 400.00 
séu starfsmenn færri en 5, kr. 10 800.00 séu starfsmenn frá 5—-10, kr. 16 200.00 séu 
starfsmenn fleiri en 10.
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Er þá aðeins átt við verkamenn, sem hættuleg efni ná eða geta náð til á vinnu- 
staðnum. Vegna gassuðutækja eða rafsuðutækja greiðist kr. 2 000.00. 

4. gr. 
Fyrir skoðunarskyld heitavatns- eða miðstöðvarkerfi greiðist kr. 10 000.00 fyrir 

hveri 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 Ööryggismálastjóra heimilt, að fengnu 
samþykki ráðuneytisins, að hækka gjöldin um allt að 25% eftir því sem með þarf. 

6. gr. 
Þegar teikningar 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 er eða skylt 
að stofnunin gegni, greiðast gjöld með hliðsjón af gjaldskránni eftir því hve umfangs- 
mikil störfin eru. 

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 selt er samkvæmt 47. gr. laga nr. 23 1. febrúar 1962 um 
öryggisráðstafanir á vinnustöðum, sbr. lög nr. 62 20. maí 1955, um breytingu á þeim 
lögum, öðlast gildi 1. febrúar 1978 og birtisi til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir eftirliti með öryggisráðstöfunum 

á vinnustöðum nr. 144 1. mars 1977. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 30. janúar 1978. 

Ólafur Jóhannesson. 

Jón Thors. 

Nr. 30. . 31. janúar 1978. 

AUGLÝSING 

um hækkun smásöluverðs raforku í gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins. 

Samkvæmt 25. gr. Orkulaga nr. 58, 29. apríl 1967 hefur ráðuneytið staðfest 20% 
hækkun á smásölu gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins nr. 377 frá 28. október 1977. 

Hækkunin tekur gildi frá og með 1. febrúar 1978. 

Iðnaðarráðuneytið, 31. janúar 1978. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Jafet S. Ólafsson. 

  

Stjórnartíðindi B—3, nr. 29—30. Útgáfudagur 31. janúar 1978.
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ERINDISBRÉF 

fyrir deildarstjóra Framleiðslueftirlits sjávarafurða. 

1. gr. 
Deildarstjórar hafa skyldur og njóta réttinda sem opinberir starfsmenn. Um laun 

Þeirra fer eftir kjarasamningum ríkisstarfsmanna. 

2. gr. 
Ráðherra skipar deildarstjóra að fengnum umsóknum og áliti forstjóra um þær. 
Deildarstjórar rita undir eiðstaf um, að þeir vilji rækja með alúð og kostgæfni 

skyldur þær, sem hvíla á þeim í starfi þeirra. 
Um menntun og reynslu deildarstjóra getur ráðherra kveðið á með reglugerð. 

  

3. gr. 
Forstjóri Framleiðslueftirlits sjávarafurða er yfirmaður deildarstjóra. 

4. gr. 
Deildarstjórar skulu kynna sér rækilega lög, reglugerðir og fyrirmæli, sem sild- 

andi eru á hverjum tíma um mat og meðferð fiskafurða, — svo sem reglugerð um 
lágmarksstærðir fisktegunda, — útbúnað fiskibáta, vinnslu- og verkunarstöðva og 
annars, sem verksvið þeirra nær til. Þeir skulu og hafa eftirlit með því að framan- 
greindum ákvæðum sé fylgt. 

5. gr. 
Deildarstjórar skulu veita forstöðu og hafa daglega umsjón hver með sinni deild 

innan stofnunarinnar. Ennfremur skulu þeir hafa eftirlit með störfum yfirmats- 
manna og gela gefið þeim fyrirmæli. 

6. gr. 
Deildarstjórar hafa yfirmatsmenn sér til aðstoðar við eftirlit og mat. 

7. gr. 
Við framkvæmd starfa sinna er deildarstjórum heimill aðgangur að hverjum þeim 

stað, þar sem fiskur eða sjávarafurðir, sem 1. nr. 108/1974, um Framleiðslueftir- 
Tit sjávarafurða taka til, eru unnar eða geymdar. Þeim er einnig heimilt að taka án 
endurgjalds hæfilegt magn sýnishorna af fiski eða sjávarafurðum til rannsókna enda 
verði eigendum fisksins eða afurðanna skilað skriflegri skýrslu um niðurstöður rann- 
sóknarinnar. Ennfremur eiga deildarstjórar rétt á öllum þeim upplýsingum, sem 
Þeim eru nauðsynlegar við framkvæmd eftirlits. 

8. gr. 
Um ferða og dvalarkostnað deildarstjóra vegna starfa sinna gilda reglur fjár- 

málaráðuneytisins þar að lútandi. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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9. gr. 
Deildarstjórunt er óheimilt að stunda nokkurn atvinnurekstur, sem lýtur að fisk- 

verkun eða fiskverslun. 

10. gr. 

Deildarstjórum er bannað, að viðlagðri ábyrgð eftir ákvæðum almennra hegning- 
arlaga um brot í opinberu starfi, að skýra óviðkomandi mönnum frá nokkru því, sem 

leynt á að fara og þeir hafa fengið vitneskju um í starfi sínu. 

11. gr. 

Deildarstjórar verða að sætta sig við þær breytingar, sem gerðar kunna að verða 

á erindisbréfi þessu. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 20. janúar 1978. 

Matthías Bjarnason. 

Steinunn M. Lárusdóttir. 

Nr. 32. 20. janúar 1978. 
ERINDISBREF 

fyrir yfirmatsmenn Framleiðslueftirlits sjávarafurða. 

1. gr. 
Yfirmatsmenn hafa skyldur og njóta réttinda sem opinberir starfsmenn. Um laun 

þeirra fer eftir ákvæðum kjarasamninga ríkisstarfsmanna. 

2. gr. 
Ráðherra skipar yfirmatsmenn að fengnum umsóknum og áliti viðkomandi deild- 

arstjóra og forstjóra um þær. 
Yfirmatsmenn rita undir eiðstaf um, að þeir vilji rækja með alúð og kostgæfni 

skyldur þær, sem á þeim hvíla í starfi þeirra. 
Um menntun og reynslu yfirmatsmanna getur ráðherra kveðið á með reglugerð. 

3. gr. 
Forstjóri framleiðslueftirlits sjávarafurða er yfirstjórnandi yfirmatsmanna, en 

nánasti yfirboðari þeirra er deildarstjóri blutaðeisandi deildar Framleiðslueftirlitsins. 

Viðkomandi deildarstjóri eða forstjóri mælir fyrir um, hvernig störfum skuli hagað, 
að svo miklu leyti sem þau eru ekki ákveðin í erindisbréfi þessu. Yfirmatsmenn skulu 
sefa deildarstjórum skýrslur um störf sín og leita álits og úrskurðar deildarstjóra 
um atriði, sem þeir eru Í vafa um. — Yfirmatsmenn skulu og skýra deildarstjórum 
frá atriðum, sem verða mættu til bóta í mati og framleiðslu eða nýjungum á því 

sviði, einnig frá því, sem miður fer í verkun og vinnslu og nauðsynlegt kann að vera 
að fá bætt úr. 

Yfirmatsmenn geta haft með höndum verkefni einnar eða fleiri deilda eftir 
ákvörðun forstjóra, sem jafnframt getur fært þá á milli umdæma með samþykki ráð- 

herra. 

4. gr. 

Yfirmatsmenn skulu kynna sér rækilega gildandi lög um fiskmat, svo og reglu- 
gerðir og fyrirmæli, sem gefin eru út samkvæmt lögunum. Ennfremur skulu þeir kynna 
sér önnur lög og reglugerðir, sem: starfi þeirra viðvíkur, svo sem reglugerð um lág- 
marksstærðir fisktegunda. Yfirmatsmönnum er skylt að haga mati sínu og eftir-
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liti eftir ákvæðum þessara fyrirmæla, svo og eftir fyrirskipunum viðkomandi deildar- 
stjóra eða forstjóra. 

5. gr. 
Yfirmatsmenn skulu hafa umsjón með eftirliti og mati hver í sínu umdæmi. Enn- 

fremur skulu þeir hafa eftirlit með því, að hlýtt sé lögum, reglugerðum og fyrir- 
mælum, sem gildandi eru á hverjum tíma um mat og meðferð fiskafurða, útbúnað 
fiskibáta, vinnslu- og verkunarstöðva og annars, sem verksvið þeirra nær til. 

6. gr. 
Yfirmatsmenn hafa matsmenn sér til aðstoðar við eftirlit og mat fisksins, vigtun, 

pökkun, vinnslu og útskipun. Yfirmatsmanni er skylt að líta eftir störfum matsmanna, 
eins og hann getur best við komið og fullvissa sig um, að þau séu í góðu lagi. Hann 
Þarf því að haga eftirlitsferðum sínum svo, að hann hafi fulla yfirsýn yfir framleiðslu- 
aðferðir og ástand framleiðslu á hverjum stað. Hann skal leiðbeina matsmönnum 
við störfin, segja fyrir um tilhögun þeirra, skýra frá breytingum, sem verða kunna 
á þeim og líta eftir, að þau séu unnin af þekkingu og samviskusemi og samkvæmt 
gildandi fyrirmælum. 

7. gr. 
Við framkvæmd starfa sinna er yfirmatsmönnum heimill aðgangur að hverjum 

Þeim stað, þar sem fiskur eða sjávarafurðir, sem 1. nr. 108/1974, um Framleiðslu- 
eftirlit sjávarafurða taka til, eru unnar eða geymdar. Þeim er einnig heimilt að taka 
án endurgjalds, hæfilegt magn sýnishorna af fiski og sjávarafurðum til rannsókna, 
enda verði eigendum fisksins eða afurðanna skilað skriflegri skýrslu um niðurstöður 
rannsóknarinnar. SR 

8. gr. 
Yfirmatsmenn skulu senda deildarstjórum skýrslur um útflutning á öllum fiski 

úr umdæmi sínu, og segir deildarstjóri fyrir um, hvernig, skýrslum þessum skuli 
hagað og hve oft skýrslur um hvern vöruflokk skuli sendar. 

9. gr. 
Yfirmatsmenn geta, í samráði við deildarstjóra, gefið matsmönnum í umdæmi 

sínu umboð til að sjá um yfirmatsstörf í sinn stað, ef hann vegna annríkis við mats- 
störf, fjarveru eða annarra forfalla getur ekki séð um það sjálfur. Hann getur og 
sett matsmann til starfa hvar sem er í umdæminu, ef hann álítur þess þörf. 

10. gr. 
Yfirmatsmenn eru skyldir til að ferðast um umdæmi sitt og jafnvel, ef með Þarf, 

út fyrir það til þess að leiðbeina matsmönnum og framleiðendum um mat og með- 
ferð á fiski, brýna fyrir þeim, hver nauðsyn er á, að samviskusemi sé sætt við matið 
og meðferðina og sérstaklega að líta eftir fiskmati og samræma það, æski deildar- 
stjóri þess. 

Um ferða- og dvalarkostnað gilda reglur fjármálaráðuneytisins þar að lútandi. 

11. gr. 
Yfirmatsmönnum er óheimilt að stunda nokkurn atvinnurekstur, sem lýtur að 

fiskverkun eða fiskverslun. 

12. gr. 
Yfirmatsmenn skulu leita álits og úrskurðar deildarstjóra um atriði, sem þeir 

eru í vafa um.
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Nú verður yfirmatsmaður þess var að einhver brýtur móti ákvæðum laga um 

Framleiðslueftirlit sjávarafurða eða fyrirmæla, sem sett eru samkvæmt þeim og ber 

honum þá að skýra deildarstjóra frá því. 

13. gr. 
Yfirmatsmönnum er bannað, að viðlagðri ábyrgð eftir ákvæðum almennra 

hegningarlaga um brot í opinberu starfi, að skýra óviðkomandi mönnum frá nokkru 

því, sem leynt á að fara og þeir hafa fengið vitneskju um Í starfi sínu. 

14. gr. 

Yfirmatsmenn verða að sætta sig við þær breytingar, sem gerðar kunna að vera 

á erindisbréfi þessu. 
Hér með er úr gildi fellt erindisbréf fyrir yfirfiskmatsmenn nr. 140 13. mars 1950. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 20. janúar 1978. 

Matthías Bjarnason.   
Steinunn M. Lárusdóttir. 

Nr. 33. 17. janúar 1978. 

SAMÞYKKT 

um hundahald í Selfosshreppi. 

1. gr. 
Hundahald er bannað í Selfosshreppi að undanteknum þarfahundum á lögbýlum. 

2. gr. 
Sveitarstjórn er heimilt að veita einstaklingum búsettum í hreppum undan- 

þágu til hundahalds með eftirfarandi skilyrðum: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Hundurinn skal skráður á skrifstofu hreppsins og þar fær eigandi hundsins 

afhenta merkta plötu, sem jafnan skal vera í ól um háls hundsins. 

Árlesa skal greiða í sveitarsjóð leyfisgjald fyrir þá hunda, sem undanþága er 

veitt fyrir. Gjaldið, sem sveitarstjórn ákveður fyrir eitt ár í senn skal renna til 

þess að standa straum af kostnaði við eftirlit með hundum í hreppnum og skal 

unphæð þessi við bað miðuð. Gjaldið greiðist fyrirfram við skráningu hundsins 

til næstkomandi júlímánaðar og síðar árlega 1. júlí fyrir eitt ár í senn. Hundar 

sem notaðir eru við búrekstur á lögbýlum í bænum eru undanþegnir þessu gjaldi. 

Skylt er hundeisanda að hafa hund sinn ábyrgðartryggðan hjá viðurkenndu 
vátrvgginsarfélagi. Við greiðslu árlegs leyfisgjalds skal leggja fram kvittun frá 
vátrygginsarfélaginu, sem sýni að trvggingin sé í fullu gildi, ennfremur vottorð 

um hreinsun. 
Hundurinn skal aldrei ganga laus á almannafæri, heldur vera Í taumi í fyled 

með aðila, sem hefur fullt vald yfir honum. Eigi er leyfilegt að fara með hunda 

inn í sjúkra- og skólahús. matvöruverslanir eða aðra staði bar sem matvara 
er um hönd höfð Eigendur þarfahunda á lögsbýlum er þó skylt að sjá til þess 
að hundarnir flækist ekki um lausir í byggðinni. 

Leyfi fyrir einstökum hundum er jafnan háð því, að þeir raski eigi ró hrepps- 

búa og séu hvorki þeim, né öðrum til óþæsinda. Skilyrði fyrir hundahaldi í sam- 

býlishúsum er að allir íbúðaeigendur samþykki slíkt og skal leggja fram skrif-
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legt samþykki þar um við skráningu hunds, er gildi þar til sveitarstjóra berst 

skrifleg afturköllun frá einhverjum íbúðareiganda. 

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 fyrir- 

mælum, sem heilbrigðisnefnd setur. Við brot á skilyrðum fyrir undanþágu til 

hundahalds skal fjarlægja viðkomandi 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 kostnaðar vegna brotsins. Sé um að ræða alvar- 

legt brot eða ítrekað brot, afturkallast viðkomandi undanþága til hundahalds. 

Hreppsnefnd er heimilt hvenær sem er, að afturkalla leyfi fyrir einstökum hund- 

um eða öll veitt leyfi, telji hún þess þörf. 

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 umferð. 

Gefi eisandi sig ekki fram 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 sólarhrings 

og svarar ekki til saka um brot á samþykkt þessari, sé um slíkt að ræða, hefur lög- 

reglan heimild til þess að lóga hundinum án frekari fyrirvara. 

Hunda, sem ráðast á menn eða skepnur, skal fjarlægja og lóga þegar í stað. 

Lögreglustjóri og heilbrigðisnefnd hafi eftirlit með hundum samkvæmt samþykkt 

þessari og skulu þessir aðilar tilkynna sveitarstjóra án tafar um allar kærur, sem 

Þeim berast vegna meintra brota á samþykktinni. 

4. gr. 
Ofangreind samþykkt Hreppsnefndar Selfosshrepps staðfestist hér með samkv. 

1. gr. laca nr. 7 frá 3. febrúar 1953 um hundahald og varnir gegn sullaveiki og lögum 

nr. 19/1969 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit til þess að öðlast gildi þegar við 

birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið. 17. janúar 1978. 

F.h.r. 

Páll Sigurðsson. 
Ingimar Sigurðsson. 

21. janúar 1978. Nr. 84. 

GJALDSKRÁ 

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. tagti 20... kr. 0 

2. tagti „0... — 300 

3. tagti 0... — 540 

Á. tægti ......... — 890
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2. gr. 
Greiðsluskylda neytenda ákvarðast af mánaðarlegum tekjum hans og er þá tillit 

tekið til þess hvort um er að ræða einstakling eða hjón og sambyýlisfólk. Greiðslu- 
skylda fer að eftirfarandi sjaldstiga: 

Einstaklingur Hjón og sambýlisfólk 

1. taxti undir kr. — 88 630 undir kr. — 144 200 

2. tæxti kr. 88631—137.430 kr. 144 201— 192 270 

3. taxti — 137431— 171 780 — 192271— 240 349 

4. tæxti —- 171 780 og meira — 240 341 og meira. 

Félagsmálaráði er heimilt að víkja frá sjaldskrá 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. 

Þjónusta innt af hendi eftir 1. desember 1977 skal greidd skv. gjaldskrá þessari. 

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 
sidi þegar í stað. 

Félagsmálaráðunewtið, 21. janúar 1978. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 35. 21. janúar 1978. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 249 22. desember 1971 um niðurjöfnun 

og innheimtu vatnsskatts í Reykjavík. 

1. gr. 
ð. gr. orðist svo: 

Af öllum fasteignum. sem vatnsskattskyldar eru skv. 1. gr. skal greiða vatns- 
skatt, sem nemur 0.115% (0.115 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 rúmmetra í byggingum á viðkomandi lóð: 

Íbúðarhúsnæði  .................. Minnst 27.65, en mest 37.10 kr. á m3 
Vörugeymslur .................... Minnst 20.80, en mest 43.30 kr. á mö 
Aðrar byggingar .................. Minnst 27.65, en mest 43.30 kr. á móð 

Vatnsskattur samkvæmt framanskráðum reglum skal aldrei vera lægri en kr. 
3 760.00 af skattskyldri fasteign. 

Aukavatnsskattur, sem greiddur er skv. 2. gr., skal vera kr. 21.30 á hvern rúm- 

meler vatns.
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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. 428 9. des. 1977. 

Félagsmálaráðuneytið, 21. janúar 1978. 

F.h.r. 

Hellorímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

27. janúar 1978. Nr. 36. 

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 8400 kr., en verð endurnýjunarmiða 
í hverjum flokki 700 kr. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 16 13. april 1973, 

um happdrætti dvalarheimilis aldraðra sjómanna, öðlast gildi 10. april 1978. 
Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 33 18. janúar 1977. 

Dóms- og kirkjumálaráðunentið, 27. janúar 1978. 

Ólafur Jóhannesson. 
  

Ólafur W. Stefán sson. 

23. janúar 1978. . Nr. 37. 

AUGLYSING 

um staðfestingu á aðalskipulagi Húsavíkur 1975—-1995. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 23. janúar 
1978 staðfest aðalskipulagsuppdrátt fyrir Húsavík 1975-1995. 

Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð, sem lög nr. 19/1964 gera ráð fyrir 
og hefur verið samþykktur af bæjarstjórn Húsavíkur og skipulagsstjórn ríkisins. 

Jafnframt er úr gildi felldur aðalskipulagsuppdráttur fyrir Húsavík, sem ráðu- 
neytið staðfesti hinn 13. desember 1968, svo og viðbótarskipulagsuppdráttur staðfestur 
af ráðuneytinu 8. júní 1971. 

Félagsmélaráðuneytið, 23. janúar 1978. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. . 

Jón Sigurpálsson.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Reykjavíkur, nr. 108 4. mars 1975, 

sbr. 5. gr. reglugerðar nr. 61 25. janúar 1977, um breytingu á þeirri reglugerð. 

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. 15.60 á brúttórúmlest. 
Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 7.80 á brúttórúmlest. 
Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 15.60 á brúttórúmlest, 
þó ekki oftar en tvisvar Í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestasjald einu sinni á ári kr. 1040.00 
á brúttórúmlest, bó aldrei minna en kr. 5 180.00. 

o
g
 

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. 7.80 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. 840.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi ársjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
5. gr. orðist þannig: 

Fyrir að leggja skipi í fjöru eða taka skip í slipp til hreinsunar eða aðgerðar, 

skal greiða kr. 5.40 af hverri brúttórúmlest skipsins, en þó aldrei meira en kr. 1 135.00. 
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. 

4. gr. 
9. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 
a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 3 100.00 fyrir hvert skip, 

auk kr. 7.80 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. fyrir flutn- 
ing milli hafnarsvæða, en % gjalds fyrir flutning innan sama hafnarsvæðis. 

c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, eða skylt er að greiða hafn- 
sögugjald samkv. 7. gr., greiða kr. 675 00 í hafnsögusjóð.
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5. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 16. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 284.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 600.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1660.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 162.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 6. fl. skal vera kr. 135.00. 
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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 falla úr gildi 1., 2., 3. og 4. gr. reglugerðar nr. 61 25. 
janúar 1977. 

Samgönguráðuneytið, 1. febrúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Ólafur S. Valdimarsson. 

1. febrúar 1978. Nr. 39. 

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 Þbrúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 15.60 á brúttórúmlest. 
b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 7.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 15.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 1040.00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 5 180.00. 

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. 7.80 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. 840.00 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 9. gr. skulu vera sem hér segir: 
Fyrir vörur í 1. flokki kr. 284.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 600.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1660.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. i6200 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 6. fl. skal vera kr. 136.00. 
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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. Jafnframi fellur úr gildi reglugerð nr. 119 21. febrúar 1977. 

Samgönguráðuneytið, í. febrúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Ólafur S. Valdimarsson. 

Nr. 40. 1. febrúar 1978. 

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. 15.60 á brúttórúmlest. 
b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 7.80 á brúttórúmlest. 

c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 15.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 1 040.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 5 180.00. 

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. 7.80 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 bryggjugjö!ld. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 840.00 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. 
5. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 
a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 3 100.00 fyrir hvert skip, 

auk kr. 7.80 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. 675.00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 
Fyrir vörur í 1. flokki kr. 284.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 600.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1660.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 162.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 135.00. 
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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. 39 10. janúar 1977. 

Samgönguráðuneytið, 1. febrúar 1978. 
Halldór E. Sigurðsson. 

  
Ólafur S. Valdimarsson. 

1. febrúar 1978. Nr. 41. 

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. 15.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 7.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 15.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar Í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brútiórúmlestir greiði leslagjald einu sinni á ári kr. 1 040.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 5 180.00. 

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. 7.80 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. 840.00 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. 3 100.00 fyrir hvert skip, 

auk kr. 7.80 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. 675.00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 284.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2. flokki kr. 600.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1660.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 4. flokki kr. 162.00 fyrir hvern rúmmetra. 

Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 135.00. 
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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. 123 21. febrúar 1977. 

Samgönguráðuneytið, 1. febrúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Ólafur S. Valdimarsson. 

Nr. 42. 1. febrúar 1978. 

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. 15.60 á brúttórúmlest.
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b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 7.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 15.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 1040.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 5 180.00. 

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. 7.80 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- 
rúmilestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 840.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gijalddagi 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. 3 100.00 fyrir hvert skip, 

auk kr. 7.80 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. 675.00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 284.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 600.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1660.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 16200 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 135.00. 
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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. 41 10. janúar 1977. 

Samgönguráðuneytið, í. febrúar 1978. 

Halidór E. Sigurðsson.   
Ólafur S. Valdimarsson. 
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Nr. 43. 78 1. febrúar 1978. 

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 slrandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 

400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 15.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 7.80 á brúttórúmlest. 

c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 15.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar Í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 1040.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 5 180.00. 

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. 7.80 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. 840.00 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. 3 100.00 fyrir hvert skip, 

auk kr. 7.80 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. 675.00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir 

Fyrir vörur í Í. flokki kr. 284.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2. flokki kr. 600.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1660.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 16200 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 135.00. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalösum, 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. 246 10. júní 1977. 

Samgönguráðuneytið, í. febrúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Ólafur S. Valdimarsson. 

1. febrúar 1978. Nr. 44. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Tálknafjarðarhrepns, 

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. 15.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 7.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 15.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 1040.00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 5 180.00. 

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. 7.80 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. 840.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. “ 
ð. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 
a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 3 100.00 fyrir hvert skip, 

auk kr. 7.80 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. 675.00 í hafnsögusjóð.
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4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í Í. flokki kr. 284.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 600.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1660.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 162.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 6. fl. skal vera kr. 135.00. 

S
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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. 40 10. janúar 1977. 

Samgönguráðuneytið, 1. febrúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Ólafur S. Valdimarsson. 

Nr. 45. í. febrúar 1978. 
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. 15.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 7.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 15.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar Í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 1040.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 5 180.00. 

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. 7.80 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. 840.00 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 1. flokki kr. 284.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 600.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1660.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 16200 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. f1. skal vera kr. 135.00. 

Þ
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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 beim, sem hlut eiga 
að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 492 10. janúar 1977. 

Samgönguráðuneytið, 1. febrúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. nn 

Ólafur S. Valdimarsson. 

1. febrúar 1978. Nr. 46. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Flateyrarkauptúns, nr. 134 4. mars 1975. 

1. gr. 
2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a. Öl farmskip, Önnur en strandferðaskin, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 15.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 7.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum sreiði kr. 15.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 1 040.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 5180.00. 

Gjalddagi er í. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í Þrjá 
mánuði. 

Undanbegin 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 hau hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 
3. gr. orðist þannig: 

Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggjn eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 7.80 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 brvggjusjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 840.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin brygsjusjaldi.
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ð. gr. 
5. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 3 100.00 fyrir hvert skip, 

auk kr. 7.80 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. 675.00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 284.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 600.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1660.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 162.00 fyrir hvern rúmmetra. 

Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 135.00. 

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. 43 10. janúar 1977. 

a 

Samgönguráðuneytið, 1. febrúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. 
Ólafur S. Valdimarsson. 

„47. 1. febrúar 1978. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Bolungarvíkurkaupstaðar, 

nr. 138 4. mars 1975. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

Öll farmskip, önnur en strandferðaskin, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 15.60 á brúttórúmlest. 
Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 7.80 á brúttórúmlest. 
Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 15.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 1 040.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 5 180.00. 

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 lála 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. 7.80 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 brygsjusjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 840.00 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. 3 100.00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 7.80 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. 675.00 í hafnsögusjóð. 

4, gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Í. Fyrir vörur í 1. flokki kr. 284.00 fyrir hver 1000 kg. 
2. Fyrir vörur í 2. flokki kr. 600.00 fyrir hver 1000 kg. 
3. Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1660.00 fyrir hver 1000 kg. 
4. Fyrir vörur í 4. flokki kr. 16200 fyrir hvern rúmmetra. 
5. Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 135.00. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalösum, nr. 45 24. apríl 1973. staðfest- 
ist hér með til að öðlast þegar sildi og birtist til eftirbreytni öllum beim, sem hlut eiga 
að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 45 10. janúar 1977. 

Samgönguráðuneytið, 1. febrúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Ólafur S. Valdimarsson. 

1. febrúar 1978. Nr. 48. 
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. 15.60 á brúttórúmlest.
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hb. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 7.80 á brúttórúmlest. 

c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 15.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar Í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði leslagjald einu sinni á ári kr. 1 040.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 5180.00. 

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. 7.80 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. 840.00 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. 5 180.00 fyrir hvert skip, 

auk kr. 10.40 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. 675.00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 284.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2. flokki kr. 600.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1660.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 16200 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.86%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 135.00. 

Di
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalösum, 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. 46 10. janúar 1977. 

Samgönguráðuneytið, í. febrúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. 0 uu 

Ólafur S. Valdimarsson.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Hvammstanga í Vestur- 

Húnavatnssýslu, 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 lestasgjald, kr. 15.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 7.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 Þbrúttórúmlestum greiði kr. 15.60 á brúttórúmlest, 

Þó ekki oftar en tvisvar Í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 1 040.00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 5 180.00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skinið 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 þannis: 

Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við brvægju eða hafnarbakka. skulu greiða kr. 7.80 á 

brúttártímlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring. sem skipið Hægur 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 brygsiusgjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn. kr. 840.00 af hverri brúttórúmlest. 
Gialddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mer. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 8. gr skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í Í. flokki kr. 284.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2 flokki kr. 600.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1660.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 4. flokki kr. 16200 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 135 00. 

T
A
 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 

festist hér með til að öðlast þegar sildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 47 10. janúar 1977. 

Samgönguráðunneytið, 1. febrúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. nn 
Ólafur S. Valdimarsson. 

B 12



Nr. 50. 86 1. febrúar 1978. 

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. 15.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 7.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 15.60 á Þbrúttórúmlest, 

Þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

d. Bátar minni en 19 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 1 040.00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 5 180.00. 

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. 7.80 á 
brúttórtimlest fyrir hvern sólarhrings 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 bryggiusjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 840.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hveri. 

Skip þan, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
ö. Sr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 3 100.00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 7.80 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og 
úr höfninni greiðist sama gjald. 

b. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálít gjald samkvæmt lið a. 

c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 675.00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

1. Fyrir vörur í 1. flokki kr. 284.00 fyrir hver 1000 kg. 
2. Fyrir vörur í 2. flokki kr. 600.00 fyrir hver 1000 kg. 
3. Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1660.00 fyrir hver 1000 kg. 
4. Fyrir vörur í 4. flokki kr. 162.00 fyrir hvern rúmmetra. 
5. Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 135.00.
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. april 1973, staðfest- 
ist hér með til að öðlast begar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 124 21. febrúar 1977. 

Samgönguráðuneytið, í. febrúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Ólafur S. Valdimarsson. 

1. febrúar 1978. Nr. ól. 
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. 15.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 7.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestumi greiði kr. 15.60 á brúttórúmlest, 

bó ekki oftar en tvisvar Í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 1040.00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 5 180.00. 

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. 

ö. gr. orðist þannig: 
Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 7.80 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en Í0 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjusgjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 840.00 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. 3 100.00 fyrir hvert skip, 

auk kr. 7.80 fyrir hverja brútiórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og 
úr höfninni greiðist sama gjald.
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Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 675.00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 284.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 600.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1660.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 4. flokki kr. 16200 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. f!. skal vera kr. 135.00. 

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 gilui reglugerð nr. 164 23. mars 1977. 

Samgönguráðuneytið, 1. febrúar 1978. 

Halldór E. Sisurðsson. 
Ólafur S. Valdimarsson. 

Nr. 59. 1. febrúar 1978. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Hofsósskauptúns. 

nr. 194 25. apríl 1975. 

1. gr. 
2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a. Öll farmskin, önnur en strandferðaskin, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 15.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 7.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 15.60 á brúttórúmlest, 

bó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 1 040.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 5 180.00. 

Gialddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 
mánuði. 

Undanbþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 
út til vísindalegra rannsókna, svo og skin, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 
að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þan hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 
3. gr. orðist þannig: 

Brygsjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 7.80 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið lisgur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 

en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjusjöld.



1. febrúar 1978. 89 Nr. 52. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 840.00 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 8. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 284.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 600.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1660.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 162.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 135.00. 

T
E
 

Reglugerð þessi, sem seli 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. 48 10. janúar 1977. 

Samgönguráðuneytið, í. febrúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. 0 

Ólafur S. Valdimarsson. 

1. febrúar 1978. Nr. 58. 
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. 15.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 7.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 15.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lesíagjald einu sinni á ári kr. 1040.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 5 180.00. 

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 við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 7.80 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en Í0 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld.



Nr. 53. 90 1. febrúar 1978. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 840.00 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. 3 100.00 fyrir hvert skip, 

auk kr. 7.80 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. 675.00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í Í. flokki kr. 284.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 600.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1660.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 162.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 135.00. 

T
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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. 49 10. janúar 1977. 

Samgönguráðuneytið, 1. febrúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. 
Ólafur S. Valdimarsson. 

Nr. od. 1. febrúar 1978. 
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. 15.60 á brúttórúmlest. 

bh. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip sreiði kr. 7.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 15.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 1 040.00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. ó 180.00. 

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. 7.80 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarbring eða hluta úr sólar hring, sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta g eigi oftar en í0 sinnum á mánuði, en bátar minni 

en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld. 
Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 Lbrúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 840.00 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. 284.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 600.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1660.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 162.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85% 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 135.00. 

ir 
G
O
 

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. 122 21. febrúar 1977. 

Samgönguráðuneytið, í. febrúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Ólafur S. Valdimarsson. 

1. febrúar 1978. Nr. öð. 
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 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 15.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 7.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 15.60 á brúttórúmlest, 

Þó ekki oftar en tvisvar Í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 1 040.00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 5 180.00. 

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 il 
að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra bjónustu.



Nr. öð. 92 1. febrúar 1978. 

2. gr. 

3. gr. orðist þannig: 
Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 7.80 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. 840.00 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. 3 100.00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 7.80 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. 675.00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 284.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 600.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1660.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 162.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.86%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 135.00. 
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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. 61 10. janúar 1977. 

Samgönguráðuneytið, 1. febrúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Ólafur S. Valdimarsson. 

Nr. 56. 1. febrúar 1978. 

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. 15.60 á brúttórúmlest.
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b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 7.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum: greiði kr. 15.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 1 040.00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 5 180.00. 

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. 7.80 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. 840.00 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. 284.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 600.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1660.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 162.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 6. fl. skal vera kr. 135.00. 

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. 120 21. febrúar 1977. 

Samgönguráðuneytið, 1. febrúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Ólafur S. Valdimarsson. 

1. febrúar 1978. Nr. 57. 

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 strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 15.60 á brúttórúmlest. 

B 13
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b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 7.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 15.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 1 040.00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 5180.00. 

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 við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 7.80 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. 840.00 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. 3 100.00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 7.80 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. 675.00 í hafnsögusjóð. 

Á. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 284.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 600.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1660.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 16200 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 135.00. 

M
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. 53 10. janúar 1977. 

Samgönguráðuneytið, 1. febrúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Ólafur S. Valdimarsson.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Kópaskerskauptúns, 

nr. 166 23. mars 1977. 

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. 15.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 7.80 á brúttórúmlest. 
Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 15.60 á brúttórúmlest. 
þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 1040.00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 5 180.00. 

Í)
 

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 serð 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. 7.80 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. 840.00 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. 284.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 600.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1660.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 16200 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. f!. skal vera kr. 135.00. fs! 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, í. febrúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. BR 
Ólafur S. Valdimarsson.



Nr. 59. 96 1. febrúar 1978. 

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. 15.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 7.80 á brúttórúmlest. 

c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 15.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 1 040.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 5 180.00. 

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. 7.80 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. 840.00 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. 3100.00 fyrir hvert skip, 

auk kr. 7.80 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. 675.00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 284.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2. flokki kr. 600.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1660.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 4. flokki kr. 162.00 fyrir hvern rúmmetra. 

Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. m
i
 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 135.00.



1. febrúar 1978. 97 Nr. 59. 

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. 54 10. janúar 1977. 

Samgönguráðuneytið, 1. febrúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Ólafur S. Valdimarsson. 

1. febrúar 1978. Nr. 60. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Þórshafnar, 

nr. 489 21. október 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. 15.60 á brúttórúmlest. 
b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 7.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400. brúttórúmlestum greiði kr. 15.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 1040.00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 5 180.00. 

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. 7.80 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. 840.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skip þau, er getur í síðustu mgr. Í. gr. eru undanþegin brygsgjugjaldi. 

3. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 9. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 284.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 600.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1660.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 4. flokki kr. 16200 fyrir hvern rúmmetra. 
5. Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 135.00. 
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Nr. 60. 98 1. febrúar 1978. 

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. 

4 
Samgönguráðuneytið, í. febrúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. nn MN 

Ólafur S. Valdimarsson. 

Nr. 61. 1. febrúar 1978. 

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. 15.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 7.80 á brúttórúmlest. 

c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 15.60 á brúttórúmlest, 
þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 1 040.00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 5 180.00. 

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. 7.80 á 
brúttórúnlest 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 Þbrúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 
rúmylestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 840.00 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. 3 100.00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 7.80 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. 675.00 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. 284.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 600.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1660.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 16200 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 135.00. 

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. 55 10. janúar 1977. 

Samgönguráðuneytið, 1. febrúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Ólafur S. Valdimarsson. 

1. febrúar 1978. Nr. 62. 

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. 15.60 á brúttórúmlest. 
b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 7.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum. greiði kr. 15.60 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. 5 180.00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 
mánuði. 

Undanbþegin 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. 7.80 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. 840.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi.



Nr. 

a. 

s
n
 

62. 100 1. febrúar 1978. 

5. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 3 100.00 fyrir hvert skip, 

auk kr. 7.80 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. 675.00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 284.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 600.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1660.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 4. flokki kr. 16200 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 135.00. 

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. 56 10. janúar 1977. 

Samgönguráðuneytið, 1. febrúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Ólafur S. Valdimarsson. 

Nr. 63. 1. febrúar 1978. 

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. 15.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 7.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 15.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar Í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 1 040.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 5 180.00. 

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.



1. febrúar 1978. 101 Nr. 6ð. 

2. gr. 
3. gr. orðist þannig: 

Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 7.80 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. 840.00 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. 3 100.00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 7.80 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. 675.00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í Í. flokki kr. 284.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 600.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1660.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 162.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 135.00. 
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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. 195 5. maí 1977. 

Samgönguráðuneytið, 1. febrúar 1978. 

Halldór EF. Sigurðsson.   
Ólafur S. Valdimarsson. 

1. febrúar 1978. Nr. 64. 

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. 15.60 á brúttórúmlest. 

B14



Nr. 64. 102 1. febrúar 1978. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 7.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 Þbrúttórúmlestum greiði kr. 15.60 á brúttórúmlest, 

Þó ekki oftar en tvisvar Í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 1 040.00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 5 180.00. 

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. 7.80 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. 840.00 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. 3 100.00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 7.80 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. 675.00 í hafnsögusjóð. 

. 4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 284.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 600.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1660.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 4. flokki kr. 16200 fyrir hvern rúmmetra. 

Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr.5. fl. skal vera kr. 135.00. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalösum, 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. 60 25. janúar 1977. 

Samgönguráðuneytið, í. febrúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. I 
Ólafur S. Valdimarsson.



1. febrúar 1978. 103 Nr. 65. 

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. 15.60 á brúttórúmlest. 

hb. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 7.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum sreiði kr. 15.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 1040.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 5 180.00. 

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. 7.80 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 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 840.00 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 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 284.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 600.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1660.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 4. flokki kr. 16200 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 135.00. 
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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. 57 10. janúar 1977. 

Samgönguráðuneytið, 1. febrúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. Í 

Ólafur S. Valdimarsson.



Nr. 66. 104 1. febrúar 1978. 

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. 15.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 7.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 15.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 1040.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 5 180.00. 

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. 7.80 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. 840.00 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. 284.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 600.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1660.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 162.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 135.00. 
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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. 199 5. maí 1977. 

Samgönguráðuneytið, í. febrúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Ólafur S. Valdimarsson.



1. febrúar 1978. 105 Nr. 67. 

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. 15.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 7.80 á brúttórúmlest. 
Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 15.60 á brúttórúmlest, 
þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 1 040.00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 5180.00. 

(€)
 

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. 7.80 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. 840.00 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. 284.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 600.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1660.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 162.00 fyrir hvern rúmmetra. 

5. Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 135.00. 

a
 

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. 59 20. janúar 1977. 

Samgönguráðuneytið, í. febrúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Ólafur S. Valdimarsson.



Nr. 68. 106 1. febrúar 1978. 

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. 15.60 á brúttórúmlest. 
b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 7.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 15.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 1 040.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 5 180.00. 

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. 7.80 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið Hggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmiestir greiða ekki bryggjugjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 840.00 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. 3 100.00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 7.80 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. 675.00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

1. Fyrir vörur í 1. flokki kr. 284.00 fyrir hver 1000 kg. 
2. Fyrir vörur í 2. flokki kr. 600.00 fyrir hver 1000 kg. 
3. Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1660.00 fyrir hver 1000 kg. 
4. Fyrir vörur í 4. flokki kr. 16200 fyrir hvern rúmmetra. 
5. Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv.'2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 135.00.
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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. 126 21. febrúar 1977. 

Samgönguráðuneytið, 1. febrúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. nn 
Ólafur S. Valdimarsson. 

1. febrúar 1978. Nr. 69. 

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. 15.60 á brúttórúmlest. 
b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 7.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 15.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 1 040.00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 5 180.00. 

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. 7.80 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. 840.00 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. 3 100.00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 7.80 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. 675.00 í hafnsögusjóð.
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Fyrir að vera úti í skipum skal greiða kr. 15500.00 fyrir hvern sólarhring, þar 

til hafnsögumaður er kominn heim. Sama gjald greiðist, ef hafnsögumaður þarf 

að fara með skipinu til annarra hafna. Auk þess greiðist ferðakostnaður heim. 

4. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 284.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 600.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1660.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 162.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 135.00. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 4 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. 58 10. janúar 1977. 

Samgönguráðuneytið, 1. febrúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Ólafur S. Valdimarsson. 

Nr. 70. 1. febrúar 1978. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Vestmannaeyja, 

nr. 120 4. mars 1975 og 4. gr. reglugerðar nr. 89 

3. febrúar 1977 um breytingu á þeirri reglugerð. 

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. 15.60 á brúttórúmlest. 
b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 7.80 á brúttórúmlest. 

c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 15.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar Í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 1 040.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 5 180.00. 

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. 

ið
 

gr. 

3. gr. orðist þannig: 
Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 7.80 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. 840.00. 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. 3 100.00 fyrir hvert skip, 

auk kr. 7.80 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. 675.00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 284.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2. flokki kr. 600.00 fyrir hver 1000 kg.. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1660.00 fyrir hver:1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 162.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%., 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 135.00. 
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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 falla úr gilid 1., 2. og 3. gr. reglugerðar nr. 89 3. febrúar 1977. 

Samgönguráðuneytið, í. febrúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. ÍR 

su Ólafur S. Valdimarsson. 

Í. febrúar 1978. : | Nr. 71. 

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. 15.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 7.80 á brúttórúmlest.
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c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 15.60 á brúttórúmlest, 
þó ekki oftar en tvisvar Í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 1 040.00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 5$180.00. 

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. 7.80 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. 840.00 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. 3 100.00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 7.80 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. 675.00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 284.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 600.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1660.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 16200 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 135.00. 
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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. 88 3. febrúar 1977. 

Samgönguráðuneytið, 1. febrúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Ólafur S. Valdimarsson.
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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. 15.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 7.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 15.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar Í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 1 040.00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 5 180.00. 

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. 7.80 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. 840.00 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. 3 100.00 fyrir hvert skip, 

auk kr. 7.80 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. 675.00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 284.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 600.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1660.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 162.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 135.00. 

T
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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. 38 10. janúar 1977. 

Samgönguráðuneytið, 1. febrúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Ólafur S. Valdimarsson. 

Nr. 73. 1. febrúar 1978. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir Vogahöfn í Gullbringusýslu, 

nr. 499 21. október 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. 15.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 7.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 15.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar Í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 1 040.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 5 180.00. 

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. 7.80 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. 840.00 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: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 284.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 600.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1660.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 162.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 135.00. 

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. 35 10. janúar 1977. 

Samgönguráðuneytið, 1. febrúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. RN 

Ólafur S. Valdimarsson. 

1. febrúar 1978. Nr. 74. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Hafnarfjarðar, 

nr. 116 4. mars 1975. 

1. gr. 
3 gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a. Öl farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 15.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 7.80 á brúttórúmlest. 
c. -Innlend fiskiskip undir 400 Þbrúttórúmlestum greiði kr. 15.60 á brúttórúmlest. 

þó ekki oftar en tvisvar Í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 1040.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 5 180,00. 

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 Gl 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. 
d. gr. orðist þannig: 

. Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 7.80 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 brvggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 840.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
0. gr. orðist þannig: 
Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 3 100.00 fyrir hvert skip. 
auk kr. 7.80 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og 
úr höfninni greiðist sama gjald.
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Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 675.00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 16. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 284.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 600.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur Í 3. flokki kr. 1660.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 16200 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 135.00. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. april 1978, 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. 37 10. janúar 1977. 

Nr. 

Samgönguráðuneytið, 1. febrúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. nn 
Ólafur S. Valdimarsson. 

75. 1. febrúar 1978. 

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. 15.60 á brúttórúmlest. 

bh. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 7.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 15.60 á brúttórúmlest. 

þó ekki oftar en tvisvar Í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 1040.00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 5 180.00. 

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. 7.80 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. 840.00 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. 3 100.00 fyrir hvert skip, 

auk kr. 7.80 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. 675.00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 284.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 600.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1660.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 16200 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 135.00. 

M
æ
 

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. 36 10. janúar 1977. 

Samgönguráðuneytið, 1. febrúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Ólafur S. Valdimarsson. 

1. febrúar 1978. Nr. 76. 

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 strandferðaskirp, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 15.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 7.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 15.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði.
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d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 1 040.00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 5180.00. 

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. 7.80 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólar hring, sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjáld eisi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 

en 10 Þbrúttórúmlestir gr eiða ekki bryggjusjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjúðjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 840.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. | 

Skip þau, er getur í síðústú mgr. Í. gr. eru undanþegin brvggjugjaldi. 

3. gr. 
5. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi sjaldskrá: 

a. Fyrir leiðsögn, til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 3 100.00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 7.80 fyrir hverja, brú íttórúmlest. 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 hafnsösumann, greiða kr. 675.00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld. samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 284.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 600.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1660.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 16200 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmar ksjald skv. 2 „ mgr. 5. fl. skal vera kr. 135. 00. 

M
i
 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 94. 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. 87 3. febrúar 1977. 

Samgönguráðuneytið, 1. febrúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Ólafur S. Valdimarsson.
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ERINPISBRÉF 

fyrir matsmenn Framleiðslueftirlits sjávarafurða. 

1. gr. 
Matsmenn hafa skyldur og njóta réttinda sem opinberir starfsmenn. Um laun 

þeirra fer eftir ákvæðum kjarasamninga ríkisstarfsmanna. 
Um matsmenn í hlutastarfi og matsmenn sem þiggja laun frá öðrum en Fram- 

leiðslueftirliti sjávarafurða, gilda framangreind réttindi og skyldur svo og önnur 
ákvæði erindisbréfs þessa eftir því sem við á. 

2. gr. 
Lögreglustjóri löggildir matsmenn samkvæmt tilnefningu forstjóra Framleiðslu- 

eftirlits sjávarafurða og sér um að þeir riti undir eiðstaf um, að þeir vilji rækja með 
alúð og kostgæfni skyldur þær, sem á þeim hvíla í starfi þeirra. 

Um menntun og reynslu matsmanna getur ráðherra kveðið á með reglugerð. 

3. gr. 
Forstjóri Framleiðslueftirlits sjávarafurða er yfirstjórnandi matsmanna, en 

nánasti yfirboðari þeirra er yfirmalsmaður í umdæmi því, sem matsmaðurinn starfar 

í. Matsmenn eru aðstoðarmenn yfirmatsmanna við mat og alla umsjón með fiskinum, 
þangað til hann er kominn í útflutningsskip eða fluttur burt af starfssvæði þeirra. 

4. gr. 
Matsmenn skulu kynna sér rækilega gildandi lög um fiskmat, svo og reglugerðir 

og fyrirmæli, sem gefin eru út samkvæmt lögunum. Ennfremur skulu þeir kynna 
sér önnur lög og reglugerðir, sem starfi þeirra viðvíkur, svo sem reglugerð um 
lágmarksstærðir fisktegunda. Matsmönnum er skylt að haga mati sínu og eftirliti 
eftir ákvæðum þessara fyrirmæla, svo og eftir fyrirskipunum viðkomandi yfirmats- 
manns, deildarstjóra eða forstjóra. 

5. gr. 
Komi einhver þau atriði fyrir við mat eða eftirlit matsmanna, sem ekki eru skýr 

ákvæði um í reglugerð eða sefnum fyrirmælum, eða þeir eru í vafa um einhver slík 
atriði, skulu þeir leita til viðkomandi yfirmatsmanns og fá fyrirskipanir um hvað 
gera skuli. Verði þessu ekki viðkomið, skulu þeir sera það, sem þeir álíta réttast, 
og skýra síðan yfirmatsmanni frá því sem fyrst og áður en vottorðið er gefið út um 
vöru þá, sem vafaatriðið snertir. 

Þeir skulu og skýra yfirmatsmanni frá, ef þeim er sýnd óhlýðni við matsstörfin 
eða ef framleiðendur eða starfsfólk víkur frá gildandi ákvæðum reglugerða eða 
annarra fyrirmæla um mat og eftirlit. 

6. gr. 
Við framkvæmd starfa sinna er matsmönnum heimill aðsangur að hverjum 

þeim stað, þar sem fiskur eða sjávarafurðir, sem 1. nr. 108/1974 um Framleiðslu- 
eftirlit sjávarafurða, taka til, eru unnar eða geymdar. Þeim er einnig heimilt að taka 
án endurgjalds, hæfilegt magn sýnishorna af fiski og sjávarafurðum til rannsókna, 
enda verði eigendum fisksins eða afurðanna skilað skriflegri skýrslu um niðurstöður 
rannsóknarinnar.
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7. gr. 
Matsmönnum er skylt að gefa yfirmatsmanni skýrslu um fisk þann er mats- 

maðurinn hefur metið eða haft umsjón með. 
Matsmaður gefur út vottorð Í samræmi við fyrirmæli yfirmatsmanns. 

8. gr. 
Matsmanni er skylt að framkvæma störf yfirmatsmanns, er yfirmatsmaður 

kveður hann til þess í forföllum sínum eða fjarveru, enda beri honum þóknun fyrir. 

9. gr. 
Ef matsmaður þarf vegna starfa sinna að takast ferð á hendur út fyrir þann 

stað, er hann á heimilisfang í, fær hann greiddan ferða- og dvalarkostnað samkvæmt 
reglum fjármálaráðuneytisins þar að lútandi. 

10. gr. 
Matsmönnum er bannað, að viðlagðri ábyrgð eftir ákvæðum almennra hegn- 

ingarlaga um brot í opinberu starfi, að skýra óviðkomandi mönnum frá nokkru 
því, sem leynt á að fara og þeir hafa fengið vitneskju um í starfi sínu. 

11. gr. 
Matsmenn eru skyldir til að sætta sig við þær breytingar sem gerðar kunna 

að vera á erindisbréfi þessu. 
Hér með er úr gildi fellt erindisbréf fyrir fiskmatsmenn nr. 141 13. mars 1950. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 20. janúar 1978. 

Matthías Bjarnason. a 

Steinunn M. Lárusdóttir. 

Nr. 78. 6. febrúar 1978. 

REGLUGERÐ 

um skelfiskveiðar. 

. 1. gr. 
Í fiskveiðilandhelgi Íslands, eins og hún er ákveðin hverju sinni, skulu skel- 

fiskveiðar vera bannaðar nema að fengnu sérstöku leyfi ráðherra. 

2. gr. 
Skelfiskveiðileyfi verða bundin við ákveðin svæði þannig: 

Suðvesturland frá Ingólfshöfða allt að Öndverðarnesi. 
Breiðafjörður frá Öndverðarnesi að Bjargtöngum. 
Vestfirðir frá Bjargtöngum að Hornbjargi. 
Norðurland frá Hornbjargi að Fonti á Langanesi. 
Austurland frá Fonti á Langanesi allt að Ingólfshöfða. 

Hið ytra takmarkast öll þessi svæði af landhelgislinunni. 

r
i



6. febrúar 1978. 119 Nr. 78. 

3. gr. 
Ráðherra bindur leyfin þeim skilyrðum, sem honum þykir þurfa að fengnu 

áliti Hafrannsóknastofnunarinnar og Fiskifélags Íslands og einnig getur hann með 
leyfunum skipt svæðunum í 2. gr. niður í smærri einingar. 

4. gr. 
Framleiðslueftirlit sjávarafurða, Hafrannsóknastofnunin og Rannsóknastofnun 

fiskiðnaðarins skulu hafa samvinnu um að gera heilnæmisúttektir á skelfiskveiði- 

svæðum. Ekki þarf þó að svo stöddu að gera slíkar úttektir á hörpudiskveiðisvæðum. 
Ofangreindar stofnanir skulu halda til haga skjalasafni um þátt hverrar þeirra við 
slíkar úttektir og um heildarniðurstöður. 

Ef ágreiningur rís milli þessara stofnana um aðild hverrar um sig að heilnæmis- 
úttektum þessum, eða um önnur atriði í þessu efni, skal ráðuneytið úrskurða um 

slík atriði. 

5. gr. 
Við heilnæmisúttektir skv. 4. grein skal hafa hliðsjón af kröfum þeim, sem 

gerðar eru í þessu efni samkvæmt sérstökum samningum eða samkomulagi, sem 
gert er við innflytjendur eða stjórnvöld í því landi eða löndum, sem skelfiskurinn 

skal fluttur til. 

6. gr. 
Ráðherra gefur ekki út veiðileyfi til skelfiskveiða skv. 1. grein, annarra en 

hörpudiskveiða, nema á þeim veiðisvæðum, sem heilnæmisúttekt hefur farið fram 

á, og getur bundið leyfin þeim skilyrðum, sem þurfa þykir. 
Ef niðurstöður heilnæmisúttektar eru þær, að ekki skuli leyfa skelfisktöku á 

ákveðnum stöðum, þá verða veiðar ekki leyfðar á þeim stöðum og þeir auðkenndir í 

veiðileyfum fyrir viðkomandi veiðisvæði. 

7. gr. 
Með mál þau, sem rísa út af brotum gegn reglugerð þessari eða veiðileyfum 

útgefnum samkvæmt henni, skal farið að hætti opinberra mála, og varða brot svipt- 

ingu veiðileyfis eða sektum samkvæmt ákvæðum 3. gr. laga nr. 44 5. apríl 1948 um 
vísindalega verndun fiskimiða landgrunnsins eða ákvæðum 17. gr. laga nr. 108 31. 
desember 1974 um Framleiðslueftirlit sjávarafurða eða ákvæðum laga nr. 12 25. april 
1975 um samræmda vinnslu sjávarafla og veiðar, sem háðar eru sérstökum leyfum. 

8. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 44 5. apríl 1948 um vísindalega 

verndun fiskimiða landgrunnsins, 2. gr. laga nr. 108 31. desember 1974, um Farm- 
leiðslueftirlit sjávarafurða og lögum nr. 12 25. apríl 1975 um samræmda vinnslu 
sjávarafla og veiðar, sem háðar eru sérstökum leyfum, til þess að öðlast þegar gildi 

og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er felld úr 
gildi reglugerð nr. 43 6. mars 1972 um skelfiskveiðar. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 6. febrúar 1978. 

Matthías Bjarnason. 

Þórður Ásgeirsson.
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REGLUGERÐ 

um hross í Blönduósshreppi skv. 38. gr. búfjárlaga nr. 31/1973. 

1. gr. 
Mönnum er heimilt að hafa hross í eignarlandi Blönduósshrepps, enda verði 

fylgt þeim reglum og ákvæðum, sem þessi reglugerð greinir, svo og ákvæðum fjall- 
skilareglugerðar og lögreglusamþykktar A.-Hún. 

2. gr. 
Hross skulu höfð í þeim hagagirðingum sem hreppsnefnd ákveður. Ef hætta er 

á örtröð eða um of mörg hross að ræða í högunum að dómi hreppsnefndar, getur 
hún takmarkað fjölda þeirra og sett skammtímareglur þar um. 

ð. gr. 
„ Þegar hross eru ekki í hagagirðingum hreppsins skulu þau vera í öðrum heldum 

girðingum. Er öll lausaganga hrossa í landi hreppsins, sem ekki er ætluð þeim, eða 
á götum kauptúnsins stranglega bönnuð. 

4. gr. 
Hross, sem eru á flækingi á götum kauptúnsins eða ganga laus í landi hreppsins, 

þar sem þau eiga ekki að vera, skulu handsömuð og sett í örugga vörslu. Eigendur 
fá þau afhent gegn greiðslu raunverulegs kostnaðar við töku þeirra, annars. verða 
þau seld á uppboði og gangi uppboðsandvirði til greiðslu kostnaðar, en eigandi, 
finnist hann, fær afganginn. Innlausnarfrestur fjallskilareglugerðar og laga um af- 
réttamál gildi um sölu hrossa þessara. 

5. gr. 
Brjóti sami maðurinn þessi ákvæði oft eða séu sömu hrossin tekin hvað eftir 

annað, getur hreppsnefnd svipt hann eða eigendur hrossanna leyfi til þess að hafa 
hross í landi hreppsins og skulu þá viðkomandi hross fjarlægð án tafar. Verði það 
ekki gert skulu þau seld á uppboði sbr. 4. gr. 

6. gr. 
Að vetrinum þegar snjór gerir girðingar gagnslitlar, skulu menn taka hross sín 

í hús eða aðra örugga vörslu, svo þan valdi ekki ágangi. 

7. gr. 
Ákvæði 4., 5. og 6. gr. gilda einnig um hross, sem eign eru annara en Blönduósinga, 

enda séu lögleg grindahlið á vegunum. 

. 8. gr. 
Hesthús skulu vera rúmgóð og þrifalegs. Dimm og rök hesthús eða þau, sem 

dýralæknir telur óhæf. skulu rifin á kostnað eiganda, enda hafi hann ekki bætt úr 
eftir hæfilegan frest Ekki má bvegja ný hesthús nema með leyfi hreppsnefndar og 
byggsinganefndar. 

9. gr. 
Haugar við hesthús skulu fjarlægðir vor hvert, svo tímanlega sem tíðarfar leyfir 

eða fyrir þann tíma, sem heilbrigðisnefnd ákveður hverju sinni. Vanræksla á þessu 
heimilar hreppsnefnd að synja viðkomandi eiganda um hasagöngu fyrir hross sín í 
landi hreppsins. Auk þess skal haugurinn fjarlægður á kostnað eiganda. Þetta ákvæði
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tekur til allra hesthúsa í landi hreppsins, en heimilt er að veita undanþágur, ef 
húsin eru mjög afskekkt. 

10. gr. 

Um brot á reglugerð þessari fer að hætti opinberra mála og skulu sektir vera 
kr. 10 000.00—-100 000.00. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 38. gr. laga nr. 31 24. apríl 1973 
um búfjárrækt, öðlast þegar gildi. 

Landbúnaðarráðuneytið, 25. janúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Haukur Jörundarson. 

6. febrúar 1978. Nr. 80. 
REGLUGERÐ 

um takmörkun á þorskveiðum í mars 1978. 

1. gr. 

Á tímabilinu frá kl. 12 á hádegi 21. mars til kl. 12 á hádegi 28. mars 1978, eru allar 
þorskveiðar bannaðar í íslenskri fiskveiðilandhelgi. Skal óheimilt á þessu tímabili 
að hafa í sjó nokkur þau veiðarfæri, sem notuð eru til þorskveiða. 

2. gr. 

Á þeim tíma, sem fiskiskip mega ekki stunda þorskveiðar, sbr. 1. gr., má hlutdeild 
þorsks í heildarafla hverrar veiðiferðar ekki nema meiru en 15%. Þorskafli undir 
þeim mörkum telst löglegur aukaafli, en fari þorskafli veiðiferðar yfir 15% af heildar- 
afla, verður það sem umfram er, gert upptækt samkvæmt lögum nr. 32 19. maí 1976, 
um upptöku ólöglegs sjávarafla. 

3. gr. 

Komi fiskiskip með afla að landi á tímabili því, sem þorskveiðar eru bannaðar 
samkvæmt Í. gr., og hlutfall þorsks í aflanum reynist hærra en 15%, skal svo litið 
á, að hér sé um ólöglegan afla að ræða, og hann gerður upptækur sbr. 2. gr., nema 
skipstjóri sanni, að veiðum hafi verið hætt fyrir upphaf tímabilsins. 

4. gr. 
Sjávarútvegsráðuneytinu er heimilt að selja nánari reglur um framkvæmd reglu- 

gerðar þessarar, ef nauðsyn krefur. 

5. gr. 
Brot á reglugerð þessari varða refsingu samkvæmt ákvæðum laga nr. 44 5. apríl 

1948, um vísindalega verndun fiskimiða landgrunnsins og ákvæða laga nr. 81 31. maí 
1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. Með mál út af brotum skal farið að 
hætti opinberra mála. 

6. gr. 
Reglugerð þessi er sett sámkvæmt ákvæðum laga nr. 44 5. apríl 1948, um vísinda- 

lega verndun fiskimiða landgrunnsins og ákvæðum laga nr. 81 31. maí 1976, um
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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 4. gr. reglu- 
gerðar nr. 423 29. nóvember 1977, um veiðar í þorskfisknet. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 6. febrúar 1978. 

Matthías Bjarnason. 
  

Jón L. Arnalds. 

Nr. 81. , 31. janúar 1978. 
AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á loðnu- 

afurðum fyrir tímabilið 1. janúar til loka loðnuvertíðar 1978. 

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 

loðnuvertiðar 1978: 

Loðnumjöl, $ #7.10 á próteineiningu í lest. 
Loðnulýsi, $ 405.00 fyrir hverja lest. 
Verðbil verði ekkert. 

Verðið miðast við Cif., og gerist upp á viðskiptagengi krónu gagnvart Banda- 

ríkjadollar, $ == 212.80. 

Greiðslur í eða úr sjóðnum nema 55% af mismuni söluverðs og viðmiðunar- 

verðs í Bandaríkjadollurum, hvort tveggja reiknað á genginu $ 1 == 212.80, en aftur 

á móti 75% af mismuni þess viðskiptagengis, sem framleiðslan selst á, og genginu 

$1 = 212.80. 

Verðgrundvöllur þessi er breytanlegur á tímabilinu, ef hráefnisverði verður 

sagt upp og því breytt. 

Sjávarútvegsráðnneytið, 31. janúar 1978. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds. Í 
Þórður Ásgeirsson. 

RA 

Nr. 82. ið 9. febrúar 1978. 

REGLUGERÐ 

um löndun á loðnu til bræðslu, frystingar og hrognatöku. 

1. gr. 
Loðnuverksmiðjur skulu tilkynna loðnunefnd daglega eða svo oft sem nefndin 

ákveður, um móttökurými á hverjum þeim tíma, sem nefndin óskar. Nefndin ákveður 

síðan og tilkynnir veiðiskipum hvenær löndun skuli hefjast eða hætta hjá einstökum 

verksmiðjum.
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2. gr. 
Nú hefur loðnunefnd tilkynnt að löndun í ákveðna verksmiðju skuli hefjast á 

ákveðnum tíma og má þá ekki hefja löndun fyrir þann tíma þótt móttökurými sé 
fyrir hendi. Þó getur loðnunefnd ef sérstaklega stendur á leyft löndun almennt eða 
úr ákveðnu skipi eða skipum fyrir auglýstan tíma, en getur þá ákveðið að viðkomandi 
skip haldi ekki aftur til veiða fyrr en á tilsettum tíma, sem loðnunefnd ákveður með 
hliðsjón af því hvenær skipin hefðu með réttu lagi losnað við farma sína samkvæmt 
réttri löndunarröð og því hvenær löndun átti að hefjast. 

3. gr. 
Skip, sem landa loðnu til hrognatöku og bræðslu skulu hlíta sömu reglum og 

skip, sem landa loðnu til bræðslu. 
Loðnunefnd getur leyft löndun til hrognatöku og bræðslu fyrir auglýstan lönd- 

unartíma hjá verksmiðju án þess að viðkomandi skip fari í rétta löndunarröð, enda 
tefjist löndun úr öðrum skipum ekki af þessum sökum. Nefndin skal gæta þess, að 
raska ekki þannig réttri löndunarröð nema til þess að taka skip með afla nýtanlegan 
til hrognatöku fram fyrir skip með afla, sem ekki verður nýttur til hrognatöku. 
Úrskurðarvald um þetta atriði hefur Framleiðslueftirlit sjávarafurða. 

Skip, sem fengið hafa forgangslöndun samkvæmt þessari grein skulu ekki halda 
til veiða aftur fyrr en á tilsettum tíma, sem nefndin ákveður með hliðsjón af því 
hvenær viðkomandi skip hefði með réttu lagi losnað við farm sinn, ef það hefði verið í 
réttri löndunarröð með öðrum skipum. 

4. gr. 
Skip, sem landa loðnu til frystingar, þurfa ekki að fara í löndunarröð með 

skipum, sem landa loðnu til bræðslu. Við það skal þó miðað, að þetta gildi að jafnaði 
einungis um farma, sem ekki eru stærri en 190 lestir. 

Loðnunefnd skal tilkynnt svo fljótt sem verða má um hverja forgangslöndun 
samkvæmt þessari grein og skal nefndin, eftir því sem við verður komið, fylgjast með 
því, að frystur sé sá hluti viðkomandi farms, sem til þess er nýtanlegur og ekki sé 
um það að ræða, að afla sé ekið gegnum frystihús til verksmiðju. 

Framleiðslueftirlit sjávarafurða getur jafnan úrskurðað að ákveðnir farmar séu 
óhæfir til frystingar og verður þá viðkomandi skip að fara í löndunarröð með öðrum 
skipum, sem landa til bræðslu, þar sem laust er löndunarrými. 

Framleiðslueftirlit sjávarafurða skal ennfremur vera loðnunefnd til ráðgjafar um 
það hvort nýtanleg loðna sé fryst eða ekki. 

Loðnunefnd ákveður hverju sinni hve miklum hluta afla megi landa beint til 
verksmiðju til þess að tæma þau skip, sem landa til frystingar, en skal við það miðað, 
að þetta magn fari að jafnaði ekki yfir 25% aflans. 

ð. gr. 
Loðnunefnd getur haft sérstaka trúnaðarmenn til þess að afla upplýsinga og líta 

eftir því að ákvörðunum nefndarinnar og öðrum reglum sé framfylgt. Er skylt að 
veita þeim þá aðstöðu um borð í veiðiskipum eða í vinnslustöðvum sem við verður 
komið án verulegs óhagræðis. 

6. gr. 
Brot á ákvæðum reglugerðar þessarar eða fyrirmælum loðnunefndar samkvæmt 

þeim skulu sæta viðurlögum samkvæmt ákvörðun laga nr. 97 7. desember 1973, um 
löndun á loðnu til bræðslu sbr. lög nr. 98 81. desember 1974.
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Reglugerð þessi er sett samkvæmt 4. gr. og 6. gr. laga nr. 97 27. desember 1973 
um löndun á loðnu til bræðslu, sbr. lög nr. 98 31. desember 1974, til þess að öðlast 
þegar gildi og birtist til eftirbreytni þeim, sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 2. febrúar 1978. 

Matthías Bjarnason.   
Þórður Ásgeirsson. 

Nr. 838. 7. febrúar 1978. 

REGLUGERÐ 

um bann við línuveiðum við Snæfellsnes. 

1. gr. 
Þar til annað verður akveðið verða allar línuveiðar bannaðar við vestanvert 

Snæfellsnes. Svæðið afmarkast að norðan af línu, sem dregin er réttvísandi vestur 
frá Öndverðarnesvita, að sunnan (suðaustan) afmarkast svæðið af línu sem dregin 
er réttvísandi suður frá Malarrifsvita. Að vestan takmarkast svæðið af línu, sem 
dregin er 4 sjómílur utan viðmiðunarlínu sbr. lög nr. 81 31. maí 1976. 

2. gr. 
Með mál 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. 

3. 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, 7. febrúar 1978. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds.   
Jón B. Jónasson. 
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð fyrir póstþjónustu nr. 337 6. ágúst 1976. 

1. gr. 

Grein nr. 14.4.1. í reglugerðinni orðist þannig: 
Burðargjöld fyrir blöð og tímarit eru ákveðin í gjaldskrá fyrir póstþjónustu. 

Heimilt er að veita helmings afslátt af burðargjaldi fyrir dagblöð og önnur lands- 
málablöð og tímarit, sem fjalla um málefni einstakra atvinnuvega svo og fyrir tíma- 
rit landssamtaka stéttarfélaga. 

2. gr. 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 26. gr. póstlaga nr. 31 1940 og birtist til 
eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 15. febrúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. nn a 

Brynjólfur Ingólfsson. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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GJALDSKRÁ 
fyrir póstþjónustu. 
  

  

    

  
  

  

        

  

  

  

  
  

  

  

        

TEGUND Innan- | Norður- Önnur TEGUND SENDINGAR Burðar- 

SENDINGAR lands | lönd lönd gjald kr. 

| | 

Hámark stærðar ak Burðar- | Burðar- | Burðar- 
og þyngdar eg j gikr | gj.kr. gi-kr. Í Gíróþjónusta (aðeins innanlands). 

Inn- og útborganir (ókeypis af eigin reikn- 

Bréf. 20 60 60 80 NI) lol sserrr rr | 90 

Hámarksstærð: 100 120 120 190 | 

Lengd -- breidd 250 240 | 240 330 NU | 

-4 þykkt 900 mm. 500 | 480} 480 630 || Póstávísanir. | 
Mesta lengd 600 mm. 1000 960 1030 1100 | a. Innanlands og til Norðurlanda: 

Í ströngum: 2000 1790 1790 1790 Hámarksupphæð innanlands: | 
lengd - tvöfalt þver- Kr. 500 000 (Símapóstávísanir kr. 
mál 1040 mm. 250 000). 

Mesta lengd 900 mm. Burðargjald ...............2..0.000... 150 

Hámarksþyngd 2 kg. b. Til annarra landa: 
Lágmarl:sstærð: | Burðargjald: 200 

90 X 140 mm. Í ströng- | Um hámarksupphæð póstávísana til út- 

um: Lengd -| tvöfalt landa, veita pósthúsin upplýsingar. 

þvermál 170 mm. | 

Minnsta lengd 100 mm. | | | 

| | | 
Póstkort. | | 
Mest 105x 148 mm 50 | 50 } 60 Í Póstkröfur. 

Minnst 90 x 140 mm | | Hámarksupphæð sama og póstávísana 
| | | (500 000 kr.) 

Prent. | | | Burðargjald sendingar eftir tegund. 

Stærð sama og bréfa. 20 | 30 50 | 50 {| a. Innanlands og til Norðurlanda: 

(Prentkort sama stærð 100 ' 90 90 | 90 Burðargjald eins og fyrir póstávísun. 

og póstkort). 250 | 140 | 140, 140 (150 kr.) 
Hámarksþyngd 2 kg. 500 | 250 | 250 | 250 Póstkröfugjald ....................... 120 

Bækur þó 5 kg. 1000 | 410) 410 ' 410 | b. Til annarra landa: 

Burðargjald fyrir prent | 2000 | 580 | 580 | 580 Burðargjald ...........00000 0000... 300 

yfir 1000 g til Norðurl. | 3000 | 870} 870 | 870 

er sama og fyrir 4000 | 1160 | 1160 | 1160 

„Önnur lönd“ 5000 | 1450 1450 | (1410 Í ápmennir bögglar (innanlands): | 

Smápakkar 100 | 90 í 90 í 90 Á Hámark þyngdar og stærðar (lágmarksstærð 

Stærð sama og bréfa 250 | 140) 140 | 140 | 90 < 140 mm): Þyngd 20 kg mest. Lengd | 

Hámarksþyngd 1 kg. 500 | 250; 230 | 250 | breidd - þykkt 3 m. | 

1000 | 410 410 | — 410 Á Mesta lengd 1.50 m. | 

Burðargjald: (alm.) 

Innrituð blöð og tímarit. I kg 3ko 5 kg 10 kg 15kg 20 kg 

Innritunargj. 35000 kr. Um afslátt af | 180kr 330kr 490kr 850 kr 1180 kr 1420 kr 
Stærð sama og bréfa burðargjaldi fyrir p, rðargjald: (rúrafr. -- broth.) 

a) Til umboðsm. hver dagblöð, lands- Ik 3ke 5ke I0kg ISke 20kg 

(minnst 50 eintök 500 32 málablöð og 8 8 já 8 r ? 
minnst 00 í „a 5 f orokr 495 kr 735kr 1275kr 1770kr 2130 kr 

til hvers í einu). tímarit landsam- 
Hámarksþ. 20 kg. taka stéttar- Um burðargj. fyrir böggla til útlanda veita 

| félaga vísast til pósthúsin upplýsingar. 
b) Til áskrifenda. í reglugerðar fyrir 

Minnsta gjald: póstþjónustu, Verðbréf og -bögglar. 

200 eint. nr. 337/1976, Burðargjald sendingar eftir tegund. 
Hámarksþyngd 100 12 | gr.14.4.1. sbr. Skrásetningargjald. 150 

500 g hvert eintak. 200 24 {| breytingu á þeirri Tryggingargjald. | . S - 
300 36 | reglugerð nr. 84 | Fyrir hverjar 5000 kr. eða minna þar yfir. 150 
400 48 | 15. febrúar 1978. 
500 60 |    
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Loftbréf: Söluverð kr. 90. Má senda flugleiðis til allra landa án viðbótargjalds. 

  

Blindraprent: Nýtur frígengis innanl. og til útlanda, nema fluggj. til útlanda. Hámarksþyngd 7 kg. 

  

Ýmis önnur gjöld. 
  

  

  

   

  

Ábyrgðargjald FSA kr. 150 

Afturköllun sendingar, breyting á áritun, breyt- 
ing á póstkröfuupphæð, fyrirspurn um sendingu kr. 120 

Hraðboðagjald: (Útburður bréfa og tilkynningar 
um böggla með sérstökum sendimanni, þegar 
eftir komu sendingar á ákvörðunarpósth 
Þar sem daglegur útburður er ............. kr. 300 

Móttökukvittun .............0..0...... kr. 90   

Talning í verðbréfi innanlands: kr. 150 hver sending. 

Alþjóða-svarmerki: Sölu verð kr. 149 
Skiptiverð í frímerkjum kr. 80 

Fyrirframgreiðsla eftir frankóseðli: kr. 120 

Toliraeðferð bréfa, prents og staápakka: kr. 90 

Tollmeðferð böggla: kr. 159 

Gjald fyrir að búa um böggla á ný: kr. 90 

Geyraslugjald böggla: 120 kr. á dag frá 16. degi eftir 
komu bögguls á ákvörðunarpósthús 

Afhending ábyrgðarsendinga með móttökukvittun í eigin 
hendur: Utanlands og innan kr. 90 

  

Greiðsla skaðabóta póststjórnarinnar fyrir ábyrgðarsendingar, verðsendingar og böggla innanlands er sem hér segir: 

1. Verðbréf og -bögglar: allt að upphæð hins tilgreinda verðs. 
2. Ábyrgðarsendingar og almennir bögglar: a. allt að kr. 3200 fyrir glataða ábyrgðarsendingu. b. allt að kr. 24300 

fyrir böggul, sem glatast eða eyðileggst. 

Bætur greiðast því aðeins, að sending hafi verið útbúin samkvæmt settum reglum, og að þeirra sé krafist innan 
árs frá þeim degi að telja, er sendingunni var skilað til flutnings. 

  

Gjaldskrá þessi er seti samkvæmt 13. gr. póstlaga nr. 31/1940 til að öðlast þegar 
gildi. Samtímis fellur úr gildi gjaldskrá fyrir póstþjónustu nr. 8/1978. 

Samgönguráðuneytið, 15. febrúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Brynjólfur Ingólfsson.



Nr. 86. 128 20. febrúar 1978. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 238 31. maí 1977, um sérstakt tímabundið 

vörugjald, sbr. reglugerð nr. 465 31. desember 1977 um 

breyting á þeirri reglugerð. 

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 hér á landi. 

Gjaldið skal vera 18% til 19. febrúar 1978 en 16% tímabilið 20. febrúar til 31. 

desember 1978. 

2. gr. 
2. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Þegar almenn verðlagning framleiðanda er miðuð við heildsöluverð reiknast 
hið sérstaka vörugjald 16% á 89,3% heildsöluverðsins en það svarar til 14,29% 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. 

3. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 5. gr. laga nr. 49 20. maí 1977 um 

sérstakt tímabundið vörugjald, sbr. 1. gr. laga nr. 84 31. desember 1977 og 9. gr. 

laga nr. 3 17. febrúar 1978 um breyting á þeim lögum, til að öðlast gildi þegar í stað. 

Fjármálaráðuneytið, 20. febrúar 1978. 

F.h.r. 

Höskuldur Jónsson. 

Sigurgeir A. Jónsson. 

  

Stjórnartíðindi B 5, nr. 84—-86. Útgáfudagur 20. febrúar 1978.
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16. febrúar 1978. 129 Nr. 87. 

AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á freð- 

fiski fyrir framleiðslutímabilið 1. janúar til 31. maí 1978. 

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 31. maí 1978: 

Þorskur: Ísl. kr. á Ib. Cir. 

414 m/r 58 02 ......2.00. enn 236.14 
414 m/r 812 07 ........2.0 000 241.60 

414 m/r 12—16 07 ...........02 0 250.68 
414 m/r 1—3 lbs. .........02 000 254.30 
4X14 r/(18—12 02. ..........000 00 276.10 
414 r/1 12—16 02. ........000 00 287.02 
414 r/1 13 lbs. ...........00 0000 297.92 
10X5 og 3>X18 .......2.0000 ss 297.37 
D>X8 367.79 
5X10 og 6X10 ..........200 0000 320.85 
AX12 0... 309.10 
AÐ18 2... 297.37 
AI 0... 320.85 
TEXT 20... 297.37 
Blokk ........02000 273.90 

Ýsa: 

4>14 m/r 4-8 0z. ...........00 sn 245.22 
414 m/r S--182 02. .........00 00 245.22 
414 m/r 19—16 02. ............. 0000 265.20 
4>X14 m/r 16 og yfir ................0000 0. 265.20 
1OXÐ ......2.20000 ss 320.85 
3X18, 4X13 og 4X12 „..........000 0. 332.58 
12X1 ......200.000 rns 320.85 
Blokk .........0000 273.90 

Steinbítur: 

SX7 FM ........002 0000 183.50 
10X5 .....0.0200 ns 327.36 
12X1 .......0000 000 327.36 
Blokk .........2.2.0. 00 nn sr 234.76 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Karfi: 

SXT MR 2... 000 183.50 
10X5 M/r ........000 00 238.67 

105 r/1 22.00.0000. 238.67 
10X5 Sea Star „..........02000000 0. 219.89 
410 Sea Star „.........00.0.000.0n sn 219.89 
öxX8 m/r og b/ ...........00000 0. 297.37 
öxX8 m/r og b14—6 02. .........22...00 000 en 213.90 
38 kg. Japan ..............0.0 00. 163.30 
BXT7 0 198.77 
120 2... 227.12 
1X25 kg. Japan .............2.000 0. en sn 176.88 
4X6 kg. Japan ...........000 0000 217.71 

4X6 kg r/llagp. ...........0... 00... 254.67 
TEXT FM 0 238.67 
Í231 M/r 2... 0000 233.45 
Blokk m/b ..........00000 0000 221.06 
Blokk 02.02.0200 193.03 

Ufsi 

SXT FM .....0022.0 0000 136.66 
4X6 kg. .......00000 000. 136.66 
105, 412 og 413 ..........000 0. 208.16 
2X15 kg. ........0000000 0 221.06 
Blokk ......00.00.000 00 182.59 

Langa: 

SXT7 F/L ......0.000 00 183.50 
1OX5 2... 221.73 
Blokk ......000.2 0020 208.68 

Grálúða: 

Heilfr. hausuð yfir 2 kg. ...................0.2 0... 165.12 
Heilfr. hausuð að 2 kg. ..............2..0. 00 sn 109.14 
Heilfr. m/h Rússl. ............0.002 0000 96.12 

4>X12lagp. ........000200 000 245.19 
GX10 2... 215.20 
Blokk U.S.S.R..........000 0020 183.50 
Blokk U.S. A. ..........0.0 20. 164.34 
Heilfrystur fiskur 3>9 kg. .........0..20 000 106.47 

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 grund- 
vallarverði án verðbils. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 16. febrúar 1978. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds.   
Kristin Magnússon.
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AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á grundvallarverði á óverkuðum 

saltfiski og á söltuðum ufsaflökum fyrir framleiðslu- 

tímabilið 1. janúar til 31. maí 1978. 

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. janúar til 31. maí 1978: 

Óverkaður saltfiskur. 
Stórfiskur mr. 1 „.......... kr. 510.00 
Millifiskur nr. 1 .........000000 0... — 479.00 
Smáfiskur 40/60 nr. 1 ............. 0. — 408.00 
Smáfiskur 60/100 Mr. 1 ........00. 0. — 371.00 

Verð þessi eru f. o. b. Verðbil verði 4%, er miðast við verðhækkun eingöngu. 

Söltuð ufsaflök. 

15/20 FP kr. 538.00 
15/20 AB 2... — 467.00 
21/25 EP 2... — 522.00 
21/25 AB 0... — 452.00 
26/80 EP — 508.00 
26/30 AB — 437.00 
31/35 FP  .......... — 492.00 
91/35 AB — 421.00 
36/40 EP — 476.00 
36/40 AB — 406.00 

Verð þessi eru c. í. 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 
grur(vallarverði án verðbils. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 15. febrúar 1978. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds.   
Kristin Magnússon. 

13. febrúar 1978. Nr. 89. 

REGLUGERÐ 

um bann við borskveiðum með flotvörpu fyrir Suður- og Vesturlandi. 

1. gr. 

Frá 1. mars til 31. maí 1978, 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 Bjargtöngum. 

B 18



Nr. 89. 132 13. febrúar 1978. 

2. gr. 
Með þau mál, sem rísa út af brotum á reglugerð þessari, skal farið að hætti opin- 

berra mála og varða brot viðurlögum 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 þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni 

öllum þeim, sem hlut eiga að mál. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 13. febrúar 1978. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds. 
  

Jón B. Jónasson. 

Nr. 90. . 8. febrúar 1978. 

AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á frystum 

hörpudiski fyrir framleiðslutímabilið 1. janúar til 31. maí 1978. 

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 frystum hörpudiski fyrir framleiðslu- 

tímabilið 1. janúar til 31. maí 1978: . 
Ísl. kr. á lb. Cif. 

Lausfrystur hörpudiskur .............0.00 0000 nn nn 411.73 

Blokkfrystur hörpudiskur 

Verðbil verður 10%, miðað við verðlækkun eingöngu. 

Greiðslur í sjóðinn miðast við 62,5% af verðbreytingu frá grundvallarverði án 
verðbils, en greiðslur úr sjóðnum miðast við 62,5% af verðbreytingu frá grundvallar- 

verði að frádregnu verðbili. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 8. febrúar 1978. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds. 
  

Kristin Magnússon. 

Nr. 91. 8. febrúar 1978. 

AUGLÝSING 
4 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á frystri 

rækju fyrir framleiðslutímabilið 1. janúar til 31. maí 1978. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðar- 
ins og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, hefur ráðu- 
neytið staðfest eftirfarandi verðsrundvöll á frystri rækju fyrir framleiðslutímabilið 
1. janúar til 31. maí 1978:
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Vélskelflett rækja: Ísl. kr. á kg Cif. 
Blokkfryst .............200. 00. 1371.85 
5xX2 kg. og 4X2,5 kg. vatnshúðuð, sérfryst .........0.0.0....00... 1371.85 
5>X2 kg. og 4X2,5 kg. óvatnshúðuð, sérfryst ...........0....... 1444.70 
500 gr. vatnshúðuð, sérfryst ..........0...02. 0000 1600.15 
200 gr. vatnshúðuð, sérfryst ............00..002 00. 1672.95 

Verðbil verður 2%4%. 

Greiðslur í sjóðinn eða úr miðast við 62,5% af verðbreytingu frá grundvallar- 
verði að viðbættu eða frádregnu verðbili. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 8. febrúar 1978. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds. 

Kristín Magnússon. 

25. janúar 1978. Nr. 92. 

AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Ísafjarðar nr. 29 23. janúar 1975. 

Grein 1.2 hljóði svo: 
Árlegur vatnsskattur skal reiknast af heildarmati hverrar fasteignar, þ. e. mat 

mannvirkja og lóða samkvæmt lögum um fasteignamat og fasteignaskráningu nr. 28 
29. april 1963. Upphæð vatnsskattsins skal vera 0,4% af fasteignamati húss og lóðar. 
Lágmarks upphæð árlegs vatnsskatts fyrir hverja skattskylda fasteign skal þó aldrei 
vera lægri en kr. 9 100.00. 

Aldrei skal reikna vatnsskatt af húsi það ár er bygging þess hefst. Hafi hús 
verið tengt vatnsveitunni en ekki verið virt fasteignamati skal reikna lágmarks 
vatnsskatt. 

Grein 2.2 hljóði svo: 
Aukavatnsskatt skal innheimta samkvæmt mæli eða áætlun vatnsveitunnar með 

kr. 18.20 per rúmmetra vatns. 

Grein 2.3 hljóði svo: 
Vatnsveitan lætur notendum í té löggilda vatnsmæla og er ársleiga fyrir hvern 

mæli kr. 8 500.00. 

Grein 3.2 hljóði svo: 
Vatnsskatt og önnur gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki. Gjöld 

samkvæmt þessari reglugerð önnur en vatnsskattur skulu breytast í samræmi við 
breytingar er verða á vísitölu byggingarkostnaðar frá því sem hún er 1. nóvember 1974 
(1455 stig), þó ekki yfir 50% án staðfestingar ráðuneytisins. 

Gjaldskrárbreyting þessi sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Ísafjarðar 
staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, til þess að öðlast 
gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 25. janúar 1978. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.



Nr. 93. 134 23. janúar 1978. 

AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Garðabæjar. 

1. gr. 

2. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 

Af öllum húsum í lögsagnarumdæmi Garðabæjar, sem svo er ástatt um, sem getur 
í 1. gr. gjaldskrár þessarar, skal greiða árlegan vatnsskatt, sem nemur 0,2% af fast- 
eignamati húss og lóðar. Lágmarksgjald af hverri íbúð skal vera kr. 6 000.00 árið 
1978 og það fylgja hlutfallslega almennum framreikningi fasteignamats síðar. 

Hús þau, sem nota vatn til annarra en venjulegra heimilisþarfa, vegna atvinnu, 
sem í þeim er rekin eða af öðrum ástæðum, skulu greiða vatnsskatt samkvæmt mæli 
eða áætlaðri notkun kr. 31.40 á hvern rúmmetra vatns árið 1978 og það verð fylgja 

hlutfallslega almennum framreikningi fasteignamats síðar. 

2. gr. 
3. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 
Gjald fyrir uppsetningu vatnsmælis skal viðkomandi húseigandi greiða sam- 

kvæmt reikningi fyrir sannanlegum kostnaði við verkið. 
Mælaleiga skal árlega reiknast 15% af kostnaðarverði viðkomandi vatnsmælis. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Garðabæjar, 
staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 15 20. júní 1923 til þess að öðlast gildi 
þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 23. janúar 1978. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Hólmfríður Snæb jörnsdóttir. 

Nr. 94. 1. febrúar 1978. 

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. 50.00 fyrir hvern teningsmetra vatns.
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Notkunargja!ld 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. 100.00 fyrir hvern teningsmetra, og auk þess kr. 1 000.00 í afgreiðslugjald, ef 
vatnið er afgreitt frá kl. 08.00—17.00 á virkum dögum en kr. 1500.00 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 hefur verið samið. 

5. gr. 
Vatnsveitunni er heimilt að ákveða fast árlegi vatnsgjald fyrir skip og báta sem 

heimahöfn eiga í Vestmannaeyjum eða eru að staðaldri gerð þaðan út. Fellur þá niður 
vatnsgjald skv. 4. gr. 

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. 

Vainsveitan sér um lagningu heimæða í hús og setur þar upp vatnsmæla á 
sinn kostnað. 

8. gr. 

Í stofngjaldi skal greiða 1% af fasteignamatsverði húss. Hafi endanlegt fast- 
eignamat ekki farið fram, ákveður vatnsveitan sjaldið hverju sinni. 

9. gr. 
Ef um sérstaklega langar og kostnaðarsamar heimtaugar 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 Vest- 

mannaeyja 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. 

Fiskiðnaður. 

13. gr. 
Bæjarstjórn getur ákveðið sérstaka gjaldskrá fyrir fiskiðnaðinn og aðra vatns- 

freka starfsemi.
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14. gr. 
Þegar rætt er um fasteignamatsverð 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, 1. febrúar 1978. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 95. 25. janúar 1978. 

REGLUGERÐ 

um holræsi og holræsagjöld í Borgarfjarðarhreppi. 

1. gr. 
Hreppsnefnd Borgarfjarðarhrepps tekur ákvörðun samkvæmt skipulagi um lagn- 

ingu holræsa, aðalæða og götuæða, um Bakkagerðiskauptún. 
Holræsagerð staðarins er sjálfstætt fyrirtæki með sérstöku reikningshaldi. 

2. gr. 

Þar sem holræsi hefur verið lagt í veg, götu eða annað opið svæði, eða þar sem 
hreppurinn hefur tekið að sér viðhald og endurnýjun holræsa, er þeim húseigendum, 
er þar eiga húseignir að eða Í námunda við, skylt að leggja á sinn kostnað ræsi frá 
húsinu er flytji allt skólp frá því út í aðalræsið og haldi við sinni heimæð. 

3. gr. 
Öll framkvæmdastörf, sem holræsi kauptúnsins varðar, svo sem nýlagnir, við- 

hald og endurbætur skulu unnin af aðila er hreppsnefnd felur þau. Er óheimilt að 
leggja ræsi í aðalræsið, nema að fengnu leyfi þessa aðila og undir umsjón hans, er 

mönnum og skylt að hlíta í öllu fyrirmælum hans um gerð og lögn ræsisins og annað 
þess háttar, er máli skiptir í sambandi við það. 

4. gr. 

Heimilt er sveitarstjórn að yfirtaka núverandi holræsakerfi einstakra manna 
samkvæmt samkomulagi við hlutaðeigendur eða samkvæmt mati, ef ágreiningur 
verður. 

5. gr. 
Eigi er heimilt að láta renna í holræsakerfið sýrur, sterkan lút, olíur, kvika- 

silfur eða önnur efni, sem valdið geta skemmdum á holræsakerfinu eða torveldað 
rotnun í rotþróm. Á þeim stöðum, sem slík hætta er fyrir hendi skal koma fyrir síum, 
gildrum eða öðru, sem hindrar það að þessi efni komist út í holræsakerfið og standi 
húseigandi straum af kostnaði við þá framkvæmd. 

Þá er og óheimilt að leiða regnvatn, yfirborðsvatn eða grunnvatn í holræsa- 

kerfið.
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Húseigandi er ábyrgur fyrir vanrækslu hér á og hugsanlegu tjóni, sem af slíkri 
vanrækslu kann að leiða. 

6. gr. 
Kostnaður við holræsagerð kauptúnsins greiðist af holræsagerðinni. Til þess 

að standa straum af kostnaði skal hver húseigandi greiða holræsagerðinni tengi- 
sjald er hann tengir hús sitt við holræsakerfið. Greiða skal í tengigjald kr. 200.00 
pr. mð íbúðarhúsa og kr. 100.00 pr. mð annarra húsa, hvort tveggja miðað við 
bygsingarvísitölu 159. Gjald þetta breytist til hækkunar eða lækkunar í samræmi við 
breytingar á byggingavísitölu. Tengigjald skal greitt eða um það samið áður en 
tenging við aðalræsið er leyfð. Þá skal og hver húseigandi, er tengt hefur hús sitt 
holræsakerfinu greiða árlega til holræsagerðarinnar 0,3% af fasteignamati húss og 
lóðar, þó aldrei minna en kr. 3 000.00 af húsi eða húshluta sem talið er sér í fast- 

eignamati enda sé skolplögn frá viðkomandi húseign eða húshluta. Gjöld samkvæmt 
grein þessari er sveitarstjórn heimilt að hækka eða lækka um 50 af hundraði, án þess 
að samþykki ráðuneytis komi til. 

7. gr. 

Húseigandi ber úbyrgð á greiðslu holræsagjalds. Gjaldið hefur lögtaksrétt og 
er það tryggt með lögveði í mannvirkjum næstu 2 ár eftir gjalddaga með forgangsrétti 
fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði. Árlegur gjalddagi holræsagjalds er 
sá sami og fasteignaskatts. 

8. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 100000.00 nema þyngri 

refsing liggi við lögum samkvæmt. 
Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Borgarfjarðarhrepps, 
staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 til þess að öðlast gildi 
þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 25. janúar 1978. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

25. janúar 1978. Nr. 96. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð fyrir Vatnsveitu Egilsstaðahrepps, Suður-Múlasýslu 

nr. 402 14. desember 1973. 

1. gr. 

10. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Árlegur vatnsskattur skal vera sem hér segir: 

a. Af hverri sjálfstæðri íbúð skal greiða kr. 10000.00 árlega. 
Sé íbúðin stærri en 450 mö greiðist til viðbótar kr. 12 fyrir hvern má umfram þá 
stærð. 

b. Af öðrum húsum en íbúðarhúsum, sem tengd eru við vatnsveitukerfið skal greiða 
kr. 12 á hvern rúmmetra í húsi.
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c. Heimilt er hreppsnefnd að setja upp vatnsmæla hjá þeim fyrirtækjum og ein- 
staklingum, sem nota mikið vatn. Skal þá greiða kr. 5 fyrir hvert tonn vatns, 
sem notað er enda séu öll vatnsgjöld þar innifalin nema mælaleiga, sem skal 
vera kr. 2 000.00 á ári. 
Steypustöðvar til húsagerðar eða iðnaður auk framangreindra gjalda samkvæmt 

b.-lið kr. 60 fyrir hvert tonn sements, sem steypt er úr. 

Reglugerðarbreyting þessi sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Egilsstaða- 
hrepps staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 til þess að öðlast 
gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 25. janúar 1978. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 

Jón S. Ólafsson. 

Nr. 97. 9. febrúar 1978. 

AUGLÝSING 

um veitingu sérleyfis til áætlunarflugs. 

Samkvæmt heimild í 3. gr. laga nr. 119 28. desember 1950, um stjórn flugmála, 
og VIN. kafla laga nr. 34 21 maí 1964, um loftferðir, hefur samsönguráðuneytið í 
dag veitt flugfélaginu Vængjum hf., Reykjavík, sérleyfi til reglubundins áætlunar- 
flugs með farþega, vörur og póst, á flugleiðinni Reykjavík — Reykjahlíð við Mývatn 
— Reykjavík, á tímabilinu 9. febrúar 1978 til 31. desember 1982. 

Sérleyfinu fylgir einkaréttur tl að reka áætlunarflug á téðri flugleið, en jafn- 
framt skylda til að halda uppi áætlunarferðum eftir því sem flutningaþörf krefur 
að mati ráðuneytitsins. 

Samgönguráðuneytið, 9. febrúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. 0 
Birgir Guðjónsson. 

Nr. 98. 28. febrúar 1978. 

AUGLÝSING 

um hækkun á heildsölugjaldskrá Laxárvirkjunar. 

Samkvæmt 8. gr. laga um Laxárvirkjun nr. 60 20. maí 1965 hefur ráðuneytið 
staðfest 5.5% hækkun á gildandi heildsölugjaldskrá Laxárvirkjunar frá og með 
1. mars 1978. 

Iðnaðarráðuneytið, 28. febrúar 1978. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. nu 

Kristmundur Halldórsson.
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AUGLÝSING 

Nr. 99. 

um breytingu á gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins nr. 377 28. október 1977. 

Kafli I Smásala í gjaldskránni hljóði þannig: 

A. GJALDSKRÁRLIÐIR 

Rafmagnsveitur ríkisins selja raforku í smásölu á þann hátt og við því verði, 
sem hér segir: 

1. Lýsing. 

1.1. Fast gjald ..............00. 0000. kr. F1 
Orkugjald  .........0....000.0 0... — 90.35 á kWst. 

1.2. Fast gjald ...............002.0 0000. — FILF2 
Orkugjald #............2.00. 20... — 48.70 á kKWst. 

2. Notkun til heimilisþarfa, búrekstrar o. fl. 

2.1. Fast gjald ...........0..0000000 0... kr. FI--F3 
Orkugjald  ...........0.2000 000. — 23.50 á kWst. 
Markmælings: 

Z.3. Aflgjald, lágmarksstilling 4 KW ............ —- 123635. á ári 
Aflgjald umfram 4 kW að hámarksaflsstillingu 
20 KW 22... — 16 740.00 á kW á ári 
Orkugjald af allri notkun .................. — 3.22 á kWst. 
Orkugjald af notkun umfram aflsstillingu .... — 23.50 á kWst. 

3. Vélanotkun o. fl. 
3.1. Fast gjald ............0.2.00. 00... kr. FI-F2 

Lágmarksgjald ...............0000 000... — 58xFI1 á ári 
Orkugjald  ..............20. 00. --- 48.70 á kWst. 

3.2. Aflgjald, lágmark 3 KW .......0000 00 — 90 835.00 á ári 
Aflgjald, umfram 3 KW 22.00.0000 — 24 500.00 á kW á ári 
Fast gjald ................... 000... — F1F3 
Orkugjald  ..............00. 000 — 9.04 á kWst. 

3.4. Til súgþurrkunar á tímabilinu frá 1. júní til 31. 
október 

Aflgjald ............. 0 —-  9190.00 á kW á ári 
Fast gjald ..............0....... — Fl 

Orkugjald  ..............20.00 0000 — 3.95 á kWst. 

4. Húshitun. 
4.1. Fast gjald ................0..2 0... kr. FIL-F4 

Orkugjald  ............00.20 000 —- 12.10 á kWst. 
Roftími allt að 1 klst. á dag. 

42. Fast gjald, lágmark 2 KW .......0..0....... — FI1-EF4 
Orkugjald  ..............0 0. — 5.16 á kWst. 
Roftími allt að 2X<1.5 klst. á dag. 
Markmælins: 

4.3. Fast gjald ..............20.0 000 — Fl 
Aflgjald, lásmarksstilling 5 KW .............. — #5310.00 á ári 
Aflgjald, umfram 5 kW að hámarksaflsstillingu 
20 KW 20.00.0000. — 7060 á kW á ári 

B 19
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44. 

F4 

Orkugjald af allri notkun .................. kr. 3.32 á kWst. 
Orkugjald af notkun umfram aflstillingu .... — 23.50 á kWst. 
Roftími allt að 2X1.5 klst. á dag. 

Fast gjald, lágmark 2 KW ........00.0.0...0.... — F1-F4 
Orkugjald ...........0000 0000 een — 2.70 á kWst. 
Roftími allt að 15 klst. að degi til. 

Utanhússlýsing. 

„Fast gjald ..........220000 0000. kr. F1 
Fyrir hvert götuljósker .......0.0.000.0.000.. — GXFI á ári 
Orkugjald  ...........0200 0... — 11.30 á kWst. 
Fast gjald ............202000 nn... — Fi 

Orkugjald  .........0.0000 0... — 23.95 á kWst. 

6. Lokun fyrir veitu. 

Gjöld fyrir lokun og enduropnun á veitu vegna 
vanskila eru samtals .........0.0000 00. 0000... kr.  43900.00 
fyrir hvert skipti. 

B. SKILGREININGAR OG ÝMIS ÁKVÆÐI 

1. Föst gjöld. 

AAA kr. 707 á mánuði 
a) Verslanir, skrifstofur, vinnustofur o. þh... — 26.40 á m? á mán. 
b) Gangar, geymslur o. þ. h. .....0.000...... a 13.20 á m? á mán. 
FIRIR — 278.40 á mánuði 

Gjaldeiningar eru: 
a) Fyrir fjölskylduheimili. 

Hvert herbergi notað eða ætlað til íbúðar, en 
ekki gangar, baðherbergi né geymslur. 
Herbergi 5 ferm. eða minna reiknast hálft, 

en 25 ferm. eða stærra tvö. 
b) Fyrir félagsheimili, skóla, gistihús, sjúkra- 

hús o.þ.h. 20 ferm., mælt innan útveggja. 
c) Fyrir útihús vegna búrekstrar. Fyrstu 50 

ferm. eða minna, ein gjaldeining. Hverja 
næstu 100 ferm. ein gjaldeining. 

d) Fyrir fiskvinnslustöðvar, iðnaðar- og iðju- 
hús o.þ.h. 30 ferm. fyrir vinnslurúm, 40 
ferm. fyrir geymslurúm. 

Hvert uppsett KW ......000000 00 — 1295.00 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.
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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 F4. 

4. Verð til hitunar. 

Í gjaldskránni er verð til hitunar miðað við söluverð díeselolíu í Reykjavík til 
olíukyndingar kr. 31.64 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 
d.d. Einnig skal kKWst.-gja'd á gjaldskrárlið 23. lækka eða hækka um 1.0 eyri hver 
kWest. við sömu verðbreytingu á olíu. 

5. Götulýsing. 

Rafmagnsveitur ríkisins sjá um uppsetningu götulýsingarkerfis samkv. ósk not- 
anda, sem greiði stofnkostnað. Viðhald sötulýsingar 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, 
gela Rafmagnsveitur ríkisins takmarkað val notenda við ákveðna gjaldskrárliði 
eða gert sérstaka samninga um skilyrði fyrir tengingu. Þar sem framleiðslukostn- 
áður orku er sérstaklega hár. svo sem á 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 orkunotkun 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 23. Gjaldskrárverðin breytast til samræmis við söluskattsbreytingar, sem kunna 
að verða. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 
1967, staðfestist hér með til að taka gildi 1. febrúar 1978 sbr. auglýsingu ráðuneytisins 
nr. 30 31. janúar 1978. 

Iðnaðarráðuneytið, 31. janúar 1978. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Jafet S. Ólafsson.
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VIÐAUKI 

við byggingarsamþykkt Ölfushrepps í Árnessýslu nr. 144/1972. 

Um sumarbústaði. 

1. gr. 

Sumarbústaður skv. samþykkt þessari, er hús sem aðeins er ætlað til samfelldrar 

dvalar að sumri til, en á öðrum tímum árs aðeins endrum og eins, einkum um helgar. 

2. gr. 

Sumarbústaði má einungis reisa á því landi sem að mati jarðanefndar Árnessýslu 

og hreppsnefndar Ölfushrepps er talið miður vel til fallið til landbúnaðar. 

Lönd undir sumarbústaði skulu jafnan vera leigulóðir og skal leigutími ekki 

vera lengri en 25 ár Í senn. 
Ekki verða leyfðir fleiri en 3 bústaðir í landi einnar og sömu jarðarinnar. 

Staðsetning og gerð sumarbústaða er háð samþykki byggingarnefndar Ölfushrepps 

og skipulagsstjóra ríkisins. 

3. gr. 

Þegar eigandi sumarbústaðalands ráðstafar slíku landi með leigusamningi, skal 

hann Eynna leigutaka hverjum skilyrðum byggingaleyfi og notkun lands er háð. 

Ekki má þinglýsa leigusamningi, nema hreppsnefnd hafi hafnað forleigurétti og 

staðfest þá ákvörðun með áritun leigusamnings. Við áritun leigusamnings skal þess 

sætt, að skilyrða, skv. 1. mgr. sé getið í texta eða á viðfestu blaði, þannig að ekki 

verði um villst. 
Í leigusamningi eða á viðfestu blaði skal taka fram eftirfarandi atriði eftir því, 

sem þau geta átt við: 

1. Til hve langs tíma bvggingaleyfi gildir, en hreppsnefnd ákveður þann tíma 

fyrir hvert einstakt svæði, þar sem heimilt er að reisa sumarbústað. Leyfistími 

skal þó aldrei vera lengri en 25 ár í senn. 

9. Hámarksstærð sumarbústaðar er 45 m? Að jafnaði má hann ekki vera hærri 

en ein hæð og skulu teikningar af bústaðnum lagðar fram í þríriti ásamt afstöðu- 

mynd. 

Sumarbústaður má ekki standa nær vegi en 15 metra. 

Sumarbústaðir skulu gerðir úr timbri eða öðru léttu efni. 

Eisanda sumarbústaðar er skylt að ganga frá rotþró eða skolpveitu, olíugeymi 

vegna upphitunar, þar sem slíkt er leyft og geymslu sorps svo og eyðingu 

þess (brottflutning) þannig að fullnægjandi sé að dómi hreppsnefndar (heil- 

brigðisnefndar). 

6. Fisanda er skylt að hlíta reglum, er hreppsnefnd kann að setja um lagnir vatns 

og frárennslis, rafmagns og síma og annan tæknilegan umbúnað. 

7. Eftir að byggingarleyfi er fallið úr gildi, getur hreppsnefnd krafist þess, að 

sumarbústaður og önnur mannvirki verði fjarlægð henni að kostnaðarlausu. 

Tilkvnna skal slíka ákvörðun með a. m. k. 1 árs fyrirvara. 

Ef sumarbústað er svo illa við haldið eða ásiskomulag 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 bví, að tveir dómkvaddir menn votti. að ástand bú- 

staðarins sé slíkt, sem að framan greinir. 

8. Um brifnað á sumarbústaðalöndum og aðkeyrslu, skulu gilda ákvæði heilbrigðis- 

og lögreglnsamþykktar hreppsins, eftir því sem þær geta átt við.
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Í leigusamningi skal auðkenna land með nafni, þannig að ekki verði um villst. 
Jafnframt því, að hreppsnefnd veitir leyfi til sumarbústaðabyggingar greiðir 
leigjandi: 

Við afhendingu byggingarleyfis í hreppssjóð sérstakt gjald eftir reglum, 
er hreppsnefnd setur. Gjald þetta skal vera fyrir 25 m? hús kr. 50 000.00, síðan 
kr. 5 000.00 á hvern fermetra til viðbótar umfram 25 m?. Hámarksgjald skal þó 
vera kr. 160 000.00 og er þá miðað við hámarksstærð, skv. 2. tl. 3. gr. 
Hreppsnefnd er heimilt að innheimta eftirlitsgjald að fjárhæð kr. 5 000.00 árlega 
af hverju sumarbústaðarlandi vegna nauðsynlegrar gæslu og eftirlits, auk sér- 
staks gjalds sem hreppsnefnd ákveður, þegar sorphirðing verður tekin upp. 
Á gjöld samkvæmt þessari grein má koma álag sem nemur hækkun vísitölu 

bygginsarkostnaðar, eftir að samþykkt þessi öðlast gildi. 

4. gr. 
Bygginganefnd veitir byggingaleyfi fyrir sumarbústöðum, og skulu uppdrættir 

gerðir eftir þeim reglum, sem settar eru í byggingasamþykkt, eftir því sem þær geta 
átt við. 

5. gr. 
Þesar bygginganefnd og jarðanefnd hafa samþykkt sumarbústaðabygginsu, 

skal eigandi láta gera uppdrátt að hverju landi fyrir sig, sem hann leigir, í mælikvarða 
ekki minni en 1:1000, og skal sá uppdráttur fylgja leigusamningi. Á uppdrætti skal 
sýna: 

ID 

Hugsanlega staðsetningu húss, bílastæða 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 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. 
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. 

6. gr. 
Nú rís ágreiningur milli leigutaka os 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 Ölfushrepps stað- 

festist hér með samkvæmt lögum nr. 19/1905 sbr. lög nr. 84/1943, til að öðlast gildi 
þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 24. janúar 1978. 

F.h.r. 

Hallsrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

2. febrúar 1978. Nr. 101. 

AUGLÝSING 

um friðlýsingu Dyrhólaevjar, Dyrhólahreppi, Vestur-Skaftafellssýslu. 

Samkvæmt heimild í 24. gr. laga nr. 47/1971 um náttúruvernd hefur Náttúru- 
verndarráð fyrir sitt leyti, ákveðið að friðlýsa Dyrhólaey, Dyrhólahreppi, Vestur- 

Skaftafellssýslu, og er eyjan friðland.
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MÁVAÐRANGURI: St UNDADRANGUR 

. . 1009 ; 2000 m.           
  Mörk friðlandsins: 

Að vestan hugsuð lína úr fjöruborði við eyjuna 5 m vestan Hildardrangs. Þaðan 
boglína 50 m frá brekku- eða bergrótum allt austur að Útfalli, þó vel norðan jökul- 
urðarinnar norður af vestanverðri Lágey. Síðan ræður Útfallið til sjávar en að sunnan 
sjávarströnd að vesturmörkum við Hildardrang. Friðlýsingarákvæðin gilda einnig um 
Arnardrang við Útfallið, svo og alla dranga og sker út af Dyrhólaey 

Um friðlandið gilda þessar reglur: 

Mannvirkjagerð og jarðrask er óheimilt án leyfis Náttúruverndarráðs. Mann- 1. | 
virkjum, sem á friðlandinu eru, skal vel við haldið. 

9. Hefðbundnar grasnytjar bænda í Dyrhólahreppi fá að haldast. Heildarfjöldi bú- 
fjár skal vera í samræmi við beitarþolsrannsókn sem Rannsóknastofnun land- 

búnaðarins lætur gera. Öll beit er þó bönnuð fyrir 25. júní ár hvert og óheimilt
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er að halda stórgripum til beitar þar. Skal friðlandið girt fjárheldri girðingu. 
Áburðargjöf og uppgræðsla lands skal fara fram í samráði við náttúruverndar- 
nefnd Vestur-Skaftafellssýslu. 

3. Óheimilt er að skaða eða trufla dýralíf á hinu friðlýsta svæði. Hefðbundnar 
nytjar bænda í Dyrhólahreppi á æðavarpi, fýl og lunda fá þó að haldast svo sem 
verið hefur. Notkun skotvopna er bönnuð í Dyrhólaey og næsta nágrenni. 

4. Almenningi er heimil för um eyjuna í lögmætum tilgangi en leyfi þarf til að 
tjalda. Náttúruverndarráð getur þó takmarkað ferðir þangað á tímabilinu 1. maí 
til 25. júní. Akstur utan vega er bannaður. Umferð með hesta er heimil um 
eyjuna og stutt áning þar en lausaganga hesta er bönnuð. 
Náttúruverndarráð getur falið sérstakri umsjónarnefnd umboð sitt. 

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 
auglýsngar í Stjórnartíðindum. 

Menntamálaráðuneytið, 2. febrúar 1978. 

Vilhjálmur Hjálmarsson.   
Birgir Thorlacius. 

9. febrúar 1978. Nr. 102. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um gerð skipulagsáætlana nr. 217 25. október 1966. 

1. gr. 
Aftan við 1. mgr. 19. gr. komi fjórar nýjar mgr., sem verði 2., 3., 4. og 5. mgr. 

svohljóðandi: 

Skipulagsstjórn getur heimilað að í deiliskipulagi einstaks svæðis eða einstaks 
hverfis sé vikið frá ákvæðum 1. mgr. um lóðarstærð, enda brjóti slíkt ekki í bága við 
nýtingarhlutfall svæðis eða hverfis, sem í hlut á. Heimild er bundin því, að sýnt sé 
fram á að fullnægjandi birtu njóti í hverju húsi, greiður aðgangur sé að leikvelli eða 
leiksvæði fyrir lítil börn og fullnægjandi útivistarsvæði sé í nágrenninu. 

Ef um er að ræða endurskipulagningu í eldra hverfi, þar sem sérstakir erfið- 
leikar eru á sameiningu lóða, til að fullnægjandi lóðarstærð fáist, getur skipulags- 
stjórn og veitt heimild með hliðsjón af ákvæðum 2. mgr. 

Skipulagsstjórn getur áskilið, að sá sem æskir heimildar til frávika, skv. 2. og 
3. mgr., láti fylgja auk uppdrátta skriflega greinargerð um nauðsyn þeirra. 

Birta skal í B-deild Stjórnartíðinda auglýsingu um frávik, sem heimiluð verða 
samkvæmt þessari grein. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut 
eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 9. febrúar 1978. 

F. h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.
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AUGLÝSING 

um forkaupsrétt Ísafjarðarkaupstaðar að lóðum og öðrum fasteignum 

innan kaupstaðarins. 

Samkvæmt heimild í 26. gr. skipulagslaga nr. 19 21. maí 1964, sbr. lög nr. 22/1932, 
hefur bæjarstjórn Ísafjarðar samþykkt að áskilja Ísafjarðarkaupstað forkaupsrétt að 
öllum lóðum, jörðum og fasteignum innan marka kaupstaðarins vegna gerðar aðal- 

skipulags og deiliskipulags einstakra hverfa. 

Samþykkt þessi öðlast þegar gildi og gildir í 5 ár frá dagsetningu hennar að telja. 
Birtist hún hér með til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 7. febrúar 1978. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

  

Stjórnartíðindi B 6, nr. 87—103. Útgáfudagur 7. mars 1978.
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REGLUGERÐ 

um verðbótaviðauka. 

1. gr. 
Hinn 1. mars 1978, 1. júní 1978, 1. sept. 1978 og 1. des. 1978 skulu verðbætur 

á laun hverju sinni hækka sem svarar helmingi þeirrar hækkunar verðbótavísitölu 
og verðbótaauka sem Kauplagsnefnd reiknar samkvæmt ákvæðum kjarasamninga, 
að hafi átt sér stað frá næstliðnu þriggja mánaða greiðslutímabili. Kauplagsnefnd 
tilkynnir opinberlega hvaða hækkanir skuli verða hverju sinni á verðbótum og 
verðbótaauka frá næstliðnu þriggja mánaða sreiðslutímabili. 

2. gr. 
Nái verðbætur á heildarlaun launþega í fullu starfi skv. 1. gr. ekki sem svarar 

880 kr. á mánuði fyrir hvert 1% sem öll hækkun verðbótavísitölu að meðtöldum 
verðbótaauka hefur numið hverju sinni skal til viðbótar greiða verðbótaviðauka 
sem nemur því sem á vantar að 680 kr. markinu sé náð. 

Fyrir launþega sem ekki eru í fullu starfi lækka viðmiðunarfjárhæðir skv. 
þessari grein hlutfallslega. Hugtakið fullt starf skal í hverju einstöku tilviki skil- 
greina skv. ákvæðum gildandi kaup og kjarasamnings stéttarfélags viðkomandi * 

starfsmanns og vinnuveitanda. 
Varðandi þá sem vinna einstaka daga eða hluta úr mánuði hjá viðkomandi 

vinnuveitanda skal beita reglum 1. mgr. þessarar greinar með þeim hætti að fundið 
skal hver verið hefðu heildarlaun þeirra ef þeir hefðu unnið með sama hætti heil- 
an mánuð. Eigi þeir rétt til verðbótaviðauka skv. því greiðist hann í hlutfalli við 

þann dagafjölda sem viðkomandi hefur unnið. 
Heildarverðbætur skv. þessari grein og 1. gr. skulu aldrei verða hærri en fullar 

verðbætur hefðu orðið fyrir gildistöku laga nr. 3/1978. 

3. gr. 
Með heildarlaunum skv. 2. gr. skal auk dagvinnulauna telja allar aðrar launa- 

tekjur launþegans svo sem yfirvinnu, næturvinnu, vaktaálas, bónusgreiðslur, ákvæð- 
isgreiðslur og hvers konar álög og kaupauka, sem ekki svara með beinum og 
ótviræðum hætti til útlagðs kostnaðar launþega vegna öflunar launatekna. 

a) Sem dæmi um álög sem telja skal til launa í þessu sambandi eru: aldurshækk- 
anir, starfsþjálfunarhækkun, löggildingarálags, námskeiðsálag, verkstjóraálag, 
flokkstjóraálag, óþrifaálas, yfirborgun, viðgerða- og breytingaálag, þungaálas, 
tengivagnaálag, hæðarálag, erfiðisálas, mótortillegg, kælitillegs, talstöðvartil- 
legg, olíutillegs, fjarverutillegg. Upptalning þessi er ekki tæmandi heldur aðeins 
leiðbeinandi. 

b) Sem dæmi um greiðslur (kaupauka) sem geta svarað með beinum og ótviræðum 
hætti til útlagðs kostnaðar launþega vegna öflunar launatekna og teljast þá 

B 20 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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ekki til heildarlauna þegar skoðað er, hvort greiða skuli verðbótaviðauka eru 
t.d.: verkfærapeningar, bifreiðagjald, fæðispeningar, fatapeningar, fataþvotta- 
peningar. 

Þetta gildir þó aðeins að því marki sem greiðslur þessar eru endurgreiðsla á 
raunverulegum útlögðum kostnaði launþega. 

4. gr. 
Ekki skal verðbótaviðaukinn talinn til mánaðarlauna, vikukaups eða dagvinnu- 

kaups þegar reiknaðir eru taxtar, álög, afleiddir taxtar eða kaupaukar sem leiddir 

eru af launum þessum, enda er réttur til verðbótaviðauka persónubundinn hverju 
sinni. 

Varðandi orlofsuppgjör, lífeyrissjóðsgreiðslur o. þ. u. 1. skal farið með verð- 
bótaviðauka á sama hátt og yfirvinnu. 

5. gr. 
Gjalddagi verðbótaviðauka fyrir tiltekið tímabil er gjalddagi fullnaðarlauna- 

uppgjörs fyrir sama timabil til viðkomandi launþega skv. lögum, samningum eða 
venju á viðkomandi vinnustað. Þegar fullnaðaruppgjör launa fyrir umsamið greiðslu- 
tímabil fer fram, skal metið hvort launþegi hefur fengið lágmarksverðbætur eftir 
1. mars 1978 fyrir það greiðslutímabil í samræmi við ákvæði 2. gr. og skal þá greiða 
launþega verðbótaviðauka ef á vantar. 

Hjá launþega í fullu starfi sem tekur laun eftir samningum sem kváðu á um 
krónutöluverðbætur 1. des. 1977 (verðbótakerfi ASÍ), þarf ekki að hyggja að þess- 
um rétti ef launþeginn hefur náð sem svarar 169 000 kr. heildarmánaðarlaunum á 
tímabilinu 1. mars 1978 — 31. maí 1978, og hjá launþega í fullu starfi sem tekur 
laun eftir samningum sem kváðu á um prósentuverðbætur 1. des. 1977 þarf ekki 
að hyggja að þessum rétti ef launþeginn hefur náð sem svarar 186 000 kr. heildar- 
mánaðarlaunum á tímabilinu 1. mars — 31. maí 1978. 

Frá 1. mars til 31. maí 1978 má nota eftirfarandi tölur til ákvörðunar verð- 
bótaviðauka til launþega í fullu starfi: 

Verðbótaviðauki til þeirra launþega sem fengu krónutöluverðbætur 
á tímabilinu 1. des. 1977 til 28. feb. 1978. 

A. Tafla miðuð við heildarmánaðarlaun mars, apríl og maí 1978. 

Heildar- Verðbóta- Heildar- Verðbóta- 
mánaðarlaun viðauki mánaðarlaun viðauki 

78— 78.999 5898 92— 92.999 4991 

79— 79.999 5833 93— 93.999 4926 
80— 80.999 5768 94—. 94.999 4861 

81— 81.999 5703 95— 95.999 4796 

82— 82.999 5639 96— 96.999 4781 

83— 83.999 5574 97— 97.999 4667 

84— 84.999 5509 98— 98.999 4602 
85— 85.999 5444 99—. 99.999 4537 
86— 86.999 5979 100—-100.999 4472 

87— 87.999 5915 101—101.999 4407 

88— 88.999 5250 102—102.999 4342 

8g— 89.999 5185 103—103.999 4278 

90— 90.999 5120 104— 104.999 4213 
91— 91.999 5055 105—105.999 4148
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Heildar- Verðbóta- Heildar- Verðbóta- 
mánaðarlaun viðauki mánaðarlaun viðauki 

106--—106.999 4083 138—138.999 2009 
107—-107.999 4018 139—-139.999 1945 
108-—108.999 3954 140—-140.999 1880 
109—-109.999 3889 141—141.999 1815 
110—-110.999 3824 142—142.999 1750 
111—-111.999 3759 143— 143.999 1685 

112—-112.999 3694 144— 144.999 1621 
113—-113.999 3630 145— 145.999 1556 
114—-114.999 3565 146—146.999 1491 
115—115.999 3500 147—147.999 1426 

116—-116.999 3435 148—148.999 1361 
117—-117.999 3870 149—149.999 1296 
1í8—118.999 3306 150— 150.999 1232 
119—119.999 3241 151—-151.999 1167 
120—120.999 3176 152—152.999 1102 

121—-121.999 ölll 153— 153.999 1037 

122—-122.999 3046 154—-154.999 972 
123—-123.999 2981 155— 155.999 908 
124—-124.999 2917 156— 156.999 843 

125— 125.999 2852 157—-157.999 718 

126—-126.999 2787 158—-158.999 713 

127--127.999 2722 159— 159.999 648 
128—128.999 2657 160—160.999 584 
129—129.999 2593 161—-161.999 519 

130—-130.999 2528 162—162.999 454 

131—131.999 2463 163—163.999 389 
132—132.999 2398 164—-164.999 324 
133—133.999 2333 165—165.999 260 
134—134.999 2269 166—166.999 195 
135— 135.999 2204. 167—167.999 130 

136—-136.999 2139 168—-168.999 65 

137—137.999 2074 

B. Tafla miðuð við heildarvikulaun frá 1. mars til 31. maí 1978 

Heildar- Verðbóta- Heildar- Verðbóta- 
vikulaun viðauki vikulaun viðauki 

18000—18249 1363 21250—-21499 1152 

18250—18499 1347 21500—-21749 1136 

18500— 18749 1331 21750—-21999 1120 

18750—18999 1314 22000—-22249 1104 
19000—-19249 1298 22250—22499 1088 

19250—-19499 1282 22500--22749 1071 

19500--19749 1266 22750—22999 1055 

19750—-19999 1250 23000—-23249 1039 

20000—-20249 1233 23250—-23499 1023 
20250—-20499 1217 23500—-23749 1007 

20500—20749 1201 23750—-23999 990 
20750—-20999 1185 24000—-24249 974 

21000—-21249 1169 24250—-24499 958
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Heildar- 
vikulaun 

24500—24749 
24750—24999 
25000—25249 
25250—25499 
25500—-25749 

25750—25999 
26000—-26249 

26250—26499 

26500—26749 
26750—26999 
27000—27249 
27250—-27499 
27500—-27749 
27150—27999 
28000—28249 
28250—28499 
28500—28749 
28750—-28999 
29000—29249 
29250—29499 
29500—29749 

29750—29999 
30000—-30249 
30250—-30499 
30500—30749 
30750—-30999 
31000—-31249 

81250—-31499 
31500—81749 

31750—31999 

  

  

  

  

Verðbóta- 
viðauki 

942 

926 
909 
893 
877 
861 
845 
828 

812 
796 
780 
764 

747 
731 

715 
699 
683 
666 
650 

634 
618 
602 
585 
569 
503 

537 

520 

504 

488 
472 

150 

Heildar- 
vikulaun 

32000—32249 
32250—-32499 
32500—82749 
92750—32999 

33000—-33249 
33250—33499 

33500—33749 
38750—-33999 

34000—34249 
34250—34499 
34500—-34749 

34750—34999 
35000—85249 

35250—35499 

35500—35749 

35750—35999 
36000—-36249 

36250—36499 
36500—36749 
36750—-36999 
37000—37249 

37250—-37499 

37500--37749 
37750—37999 
38000—38249 

38250—38499 
38500—38749 

38750--38999 

39000—-39249 
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Verðbóta- 
viðauki 

456 
439 

423 

407 

391 

375 

358 
342 
326 
910 
294 
277 

261 

245 
229 
213 

196 

180 
164 

148 

132 

115 

99 
83 

67 

öl 
94 

18 
9 
PA 

Verðbótaviðauki til þeirra launþega sem fengu prósentuverðbætur 
á tímabilinu 1. des. 1977 til 28. feb. 1978. 

C. Tafla miðuð við heildarmánaðarlaun á tímabilinu 1. mars til 31. maí 1978. 

Heildar- 
mánaðarlaun 

8g— 89.999 
90— 90.999 
91— 91.999 

92— 92.999 
93— 93.999 
94— 94.999 
95— 95.999 
96— 96.999 
97— 97.999 
98— 98.999 
99— 99.999 

100—100.999 

Verðbóta- 
viðauki 

4867 
4817 
4766 
4716 
4665 
4615 
4564 

4515 
4463 
4413 
4362 
4312 

Heildar- 
mánaðarlaun 

101—-101.999 
102—102.999 

103—103.999 
104—-104.999 

105—105.999 
106— 106.999 
107—107.999 

108—108.999 
109—-109.999 

110—-110.999 

111—111.999 
112—112.999 

Verðbóta- 
viðauki 

4261 
4211 
4160 
4110 
4059 
4009 
3958 
3908 
3857 
3807 
3756 
3706
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Heildar- Verðbóta- Heildar- Verðbóta- 
mánaðarlaun viðauki mánaðarlaun viðauki 

113—-113.999 3655 150—150.999 1786 
114—-114.999 3605 151—151.999 1736 

115—-115.999 3554 152—152.999 1685 
116—116.999 3503 153— 153 999 1635 

117—117.999 3453 154— 154.999 1584 
118—118.999 3402 155—155.999 1533 
119—119.999 3351 156— 156.999 1483 
120—-120 999 3301 157— 157.999 1432 
121—121.999 3251 158—158.999 1382 
122—122.999 3200 159—159 999 1331 

123—123.999 3150 160—160.999 1281 
124—-124.999 3099 161—-161.999 1230 

125—125.999 3049 162—162.999 1180 
126—-126.999 2998 163—163.999 1129 
127—-127.999 2948 164—164 999 1079 
128—128.999 2897 165—165.999 1028 
129—-129.999 2847 166— 166.999 987 
130—130.999 2796 167—167.999 927 
131—131.999 2746 168—168.999 877 
132—132.999 2695 169—-169.999 826 
133—133.999 2645 170—170 999 716 
134— 134.999 2594 171—-171.999 725 
135-—-135.999 2544 172—172.999 675 
136—-136.999 2493 173—173.999 624 
137—137.999 2443 174—174.999 574 

138—138.999 2392 175—175 999 523 
139—-139.999 2342 176—176.999 473 
140—-140.999 2291 177—177.999 422 
141—141.999 2241 178—178.999 372 
142—142 999 2190 179-—179.999 321 
143—143.999 2140 180—-180.999 271 
144-—-144.999 2089 181—181.999 222 
145—145.999 2039 182—182.999 170 
146—-146.999 1988 183—183.999 119 
147—-147.999 1938 184—184.999 69 
148— 148 999 1887 185—185.999 18 
149— 149.999 1837 

Töflur þær sem hér eru tilgreindar eru miðaðar við heildarmánaðarlaun, eða 
heildarvikulaun. Ef greiðslutímabil er annað þarf að reikna það út sérstaklega miðað 
við mánaðar- eða vikuuppgjör ef nota á töflurnar. 

6. gr. 
Kauplagsnefnd gefur út töflur til leiðbeiningar um ákvörðun verðbótaviðauka 

í upphafi hvers þriggja mánaða greiðslutímabils frá og með 1. júní 1978. 

7. gr. 
Reglugerð þessi er sett skv. ákvæðum í 2. gr. laga nr. 3/1978 og hefur sama 

gildistíma og lögin.
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Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða sektum nema þyngri viður- 

lög séu ákveðin með öðrum lögum. 
Mál út af brotum á reglugerð þessari fara að hætti opinberra mála. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Uppgjör verðbótaviðauka til vikukaupsfólks fyrir vinnu sem fallið hefur á 
dagana 1. til 5. mars 1978 má fara fram með uppgjöri fyrir fyrstu heilu vikuna 
í mars 1978. 

Forsætisráðuneytið, 7. mars 1978. 

Geir Hallgrímsson.   
Björn Bjarnason. 

  

Stjórnartíðindi B 7, nr. 104. Útgáfudagur 8. mars 1978.
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24. fbrúar 1978. 153 Nr. 105. 

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. 15.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 7.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1560 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar Í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 1040.00 

á brúttórúm!est, þó aldrei minna en kr. 5 180.00. 

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. 7.80 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. 840.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddasgi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skip ban, er getur í síðustu mer. 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. 3 100.00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 7.80 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. 675.00 í hafnsögusjóð. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. sr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 284.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 600.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1660.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 4. flokki kr. 162.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 135.00. 

i
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 eisa að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 50 10. janúar 1977. 

Samgönguráðuneytið, 24. febrúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 106. 24. febrúar 1978. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Djúpavogs, nr. 215 11. maí 1976. 

1. gr. 
2. gr, orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a. Öl! farmskin, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 15.60 á brúttórúmlest. 

bh. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 7.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 15.60 á brúttórúmlest. 

Þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestasjald einu sinni á ári kr. 1 040.00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 5 180.00. 

Gjalddagi er Í. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 
mánuði. 

Undanþegsin 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. 7.80 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring. sem skinið liggur bundið. 

Fiskiskin greiða þetta giald 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. 840.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skip þan, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin brygsjugjaldi.
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3. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 8. gr. skulu vera sem hér segir: 
Fyrir vörur í 1. flokki kr. 284.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2. flokki kr. 600.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1 660.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 162.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 135.00. 

t
i
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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. 198 5. maí 1977. 

Samgönguráðuneytið, 24. febrúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. 
Kristinn Gunnarsson. 

24. febrúar 1978. Nr. 107. 
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. 15.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 7.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 15.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 1040.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 5 180.00. 

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 við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 7.80 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. 840.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mer. 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. 284.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 600.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1 660.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 162.00 fyrir hvern rúmmetra. 

5. Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. ska! vera kr. 135.00. 

Í 
v
o
 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. april 1973, stað- 

festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 44 10. janúar 1977. 

Samgönguráðuneytið, 24. febrúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 108. 24. febrúar 1978. 

REGLUGERÐ 

um grásleppuveiðar. 

1. gr. 
Allar grásleppuveiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands eru óheimilar, nema að 

fengnu sérstöku leyfi sjávarútvegsráðuneytisins. 

2. gr. 

Leyfi til grásleppuveiða skulu bundin við bát 12 brúttórúmlestir og minni. 
Heimilt er þó að veita aðilum leyfi til grásleppuveiða á bátum stærri en 12 brúttó- 
rúmlestir, enda hafi þeir fengið slík leyfi á þá báta 1977 og stundað grásleppuveiðar 
það ár. 

Leyfi til grásleppuveiða eða úthlutun þeirra getur ráðuneytið bundið þeim skil- 
yrðum, sem þurfa þykir. 

3. gr. 
Óheimilt er án leyfis ráðuneytisins að nota við veiðarnar annan bát en þann, 

sem leyfið er bundið við, t. d. til flutnings á afla. 

4. gr. 

Leyfi til srásleppuveiða 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 18. apríl til 17. júlí. 

B. Fyrir Norðurlandi frá línu réttvísandi norður frá Horni að línu réttvísandi 
norður frá Skagatá er veiðitímabilið 1. apríl til 30. júní. 

C. Fyrir Norðurlandi frá línu réttvísandi norður frá Skagatá að línu réttvísandi 
austur frá Fonti á Langanesi er veiðitímabilið frá 10. mars til 8. júní. 

D. Fyrir Austurlandi frá línu réttvísandi austur frá Fonti á Langanesi að línu 
réttvísandi suður frá Hvítingum er veiðitímabilið frá 20. mars til 18. júní.
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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 veiðitiíma enn 

frekar en gert er í reglugerð þessari. 
Ráðuneytinu er heimilt í veiðileyfum báta frá ákveðnum byggðarlögum, að 

víkja frá ofangreindum ákvæðum um veiðitíma eða veiðisvæði, ef sérstakar ástæður 

Þykja til vegna veiða þeirra undanfarin ár. 

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. 

6. gr. 
Bátum, sem grásleppuveiðar stunda 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 þrír 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 hálfum mánuði eftir 

að þeir hætta veiðum, senda skýrslur um veiðarnar til Fiskifélags Íslands á þar til 

serðum veiðiskýrslum. 

9. gr. 
Lágmarksmöskvastærð grásleppuneta skal 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 segn, þegar netið er vott. 

10. gr. 
Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða refsingu samkvæmt ákvæðum 

laga nr. 81 31. maí 1976 um veiðar í fiskveiðilandhelsi Íslands. Með mál út af brotum 

ska! farið að hætti opinberra mála. 

11. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í fiskveiði- 

landhelgi 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. 66 24. janúar 1977, um 
srásleppuveiðar ásamt síðari breytingum nr. 135 2. mars 1977. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 23. febrúar 1978. 

F.h.r. 

Þórður Ásgeirsson. 

Jón B. Jónasson.
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REGLUR 

fyrir samvinnunefnd um skipulagsmál Keflavíkur, Njarðvíkur 

og Keflavíkurflugvallar. 

1. gr. 
Samvinnunefnd um skipulagsmál Keflavíkur, Njarðvíkur og Keflavíkurflugvallar, 

hér eftir kölluð skipulagsnefnd, er svo skipuð, að í henni eiga sæti 7 menn. 
Skipulagsstjórn ríkisins skipar formann nefndarinnar, bæjarstjórn Keflavíkur, 

hreppsnefnd Njarðvíkur og varnarmáladeild utanríkisráðuneytisins skipa hver um 

sig tvo fulltrúa. Varamenn skulu tilnefndir á sama hátt. Nefndin kýs sér ritara og 

vararitara úr sínum hópi. 

2. gr. 
Hlutverk nefndarinnar er að vinna að endurskoðun á gildandi skipulagi svæðis 

þess, sem tekur yfir umrædd sveitarfélög og flugvallarsvæðið, eftir því sem þurfa 
þykir en skipulag þetta var staðfest 2. nóv. 1973. Nú verður ágreiningur um, hversu 
víðtækt hlutverk nefndarinnar sé, og sker þá skipulagsstjórn úr. Hlutverk full- 
trúa varnamáladeildar skal jafnframt vera að ræða við fulltrúa varnaliðsins um 
nauðsynlegar skipulagsbreytinsar á varnasvæðum Keflavíkurflugvallar, og afla sam- 
þykkis þess fyrir tillögum nefndarinnar. 

3. gr. 
Formaður boðar nefndina til fundar með hæfilegum fyrirvara, þegar hann telur 

þörf á, og ákveður fundarstað. 
Fundur er lögmætur, ef formaður og helmingur annarra nefndarmanna er við- 

staddur. Afl atkvæða ræður úrslitum. Þó getur nefndin ekki tekið fullnaðarákvörðun 
um mál, er varðar sérstaklega hagsmuni annars hvors sveitarfélagsins eða varna- 
máladeildar og fulltrúar (fulltrúi) þeirra lýsa sig andvíga þeirri ákvörðun. 

Nefndin ska! kjósa sér ritara og halda gerðabók. Skal formaður og ritari undir- 
rita hana í fundarlok eða á næsta fundi. Sá fundarmaður, sem ósamþykkur er 
ákvörðun meiri hlutans, á rétt á að fá stutta athugasemd um skoðun sína færða í 

bókina. 

4. gr. 
Með samþykki skipulagsstjórnar getur skipulagsnefnd ráðið sér starfslið til 

aðstoðar, en að öðru leyti veitir skipulagsskrifstofa ríkisins nauðsynlega aðstoð. 

5. gr. 
Þegar skipulagsnefnd hefur samþykkt tillögu að endurskoðuðu aðalskipulagi 

svæðisins eða þess hluta, sem hún telur ástæðu til að taka til meðferðar að svo 
stöddu, sendir hún tillöguna ásamt rökstuddri greinargerð til skipulagsstjórnar. 

Um meðferð tillögunnar, eftir að hún er komin í hendur skipulagsstjórnar, fer 
samkvæmt ákvæðum skipulagslaga. 

6. gr. 
Kostnaður við störf nefndarinnar greiðist þannig, að hvort sveitarfélaganna, 

sem aðild á að nefndinni og varnamáladeild, greiði hver um sig % en skipulag 
ríkisins %. Ef ekki næst samkomulag allra aðila, sker ráðherra úr að fengnum 
tillögum skipulagsstjórnar.
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7. gr. 

Stefnt skal að því, að nefndin ljúki störfum fyrir árslok 1979. Ef nefndin 
óskar og gildar ástæður þykja til, getur ráðherra framlengt starfstímabil nefndar- 
innar, þó ekki lengur en 6 mánuði í senn. 

Reglur þessar sem settar eru samkvæmt 5. mgr. 3. gr. skipu!agslaga nr. 19/1964 
staðfestast hér með til að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 22. febrúar 1978. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

21. febrúar 1978. Nr. 110. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 81 8. mars 1973 um Vatnsveitu Raufarhafnar. 

1. gr. 

13. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Árlegur vatnsskattur skal reiknast af heildarmati hverrar fasteignar þ. e. mati 
mannvirkja og lóðar, samkvæmt lögum um fasteignamat og fasteignaskráningu nr. 28 
29. apríl 1973. Upphæð vatnsskatts skal vera 0.40% af fasteignamati húss og lóðar, 
eins og það er á hverjum tíma notað sem álagningastofn fasteignaskatts. Upphæð 
vatnsskaits skal þó aldrei vera lægri en kr. 2 000.00 fyrir hverja skattskylda fast- 
eign. Þó skal aldrei reikna vatnsskatt af húsi það ár, sem bygging fer fram. Sé 
bygging eigi virt fasteignamatsvirðingu skal greiða vatnsskatt samkvæmt lágmarks- 
ákvæðum þessarar greinar. 

Vatnsskatt skal greiða af öllum húseignum á vatnsveitusvæðinu sem vatn er 
veitt til eða vatnsæð er frá. Fyrir tímabundin eða sérstök vatnsnot skal greiða sem 
hér segir, auk vatnsskatts: 

a. 

b. 
Vatnsnot í steypu til iðnaðar kr. 20.00 fyrir 100 kg. af sementsnotkun. 

Fyrir þvottaplön, sem rekin eru til þvotta á bifreiðum t. d. í sambandi við elds- 
neytissölu, skal greiða kr. 20 000.00 á ári fyrir vatnsnotkun. 

Fyrir vatnsnotkun í sláturhúsum skal greiða aukagjald kr. 8.00 fyrir hverja 
slátraða sauðkind. 

Fyrir vatnsnotkur við síldarsöltun skal greiða kr. 20.00 á hverja uppsaltaða 
tunnu síldar. Sama gjald er fyrir hverja tunnu af söltuðum hrognum. 

Fyrir sjósaltaða síld sem lögð er á land til pökkunar og pæklunar, skal 
greiða kr. 10.00 fyrir hverja útskipaða tunnu. 

Fyrir vatnsnotkun við síldarbræðslu og aðra mjöl- og lýsisframleiðslu skal 
greiða kr. 100.00 fyrir hvert innvegið tonn af hráefni. 

Vatnsnot við fiskverkun skal greiða með kr. 100.00 á hverja smálest af inn- 
vegnum fiski, þar sem ekki er vatnsmælir. 

Greiðsla fyrir vatn til skipa og báta í Raufarhöfn skal vera kr. 60.00 fyrir hvern 
rúmmetra. Lágmarksgjald til fiskiskipa kr. 500.00 og annarra skipa kr. 1 000.00 
þó skulu fiskiskip sem gerð eru út frá Raufarhöfn, ekki greiða fyrir vatn, 

Greiðsla fyrir ótalin vatnsnot skulu fara eftir ákvörðun vatnsveitunnar.
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Reglugerðarbreyting þessi sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Raufar- 

hafnarhrepps staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 til þess 

að öðlast gildi þegar í stað, jafnframt er úr gildi felld 1. gr. reglugerðar nr. 367 

17. júlí 1975. 

Félagsmálaráðuneytið, 21. febrúar 1978. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 
  

Nr. 111. 1. febrúar 1978. 

REGLUGERÐ 

um akstur almenningsvagna frá biðstöð. 

1. gr. 

Heimilt er að auðkenna a!menningsvagna, sem aka á áætlunarleiðum í þéttbýli, 

að aftan með táknmynd, sem lítur þannig út: 

  

Táknmyndin skal vera tvílit, rauð og græn (örin), 48 em á hæð og 25,5 cm á breidd. 

Hún skal fest á afturrúðu bifreiðar, vinstra megin. 

2. gr. 

Lögreglustjóri, þar sem bifreið er skráð, ákveður, hvaða almenningsvagna má 

auðkenna samkvæmt 1. grein. 

3. gr. 

Ökumaður, sem í þéttbýli nálgast merkta biðstöð, þar sem almenningsvagn, auð- 

kenndur samkv. 1. gr. hefur numið staðar, skal, ef ökumaður almenningsvagnsins 

hefur gefið merki um, að hann ætli að aka af stað, draga úr ökuhraða og, ef nauðsyn 

krefur, nema staðar, þannig að almenningsvagninn eigi greiða leið út í umferðina. 

Ákvæði þetta leysir ökumann almenningsvagnsins þó eigi undan því að sýna 

ýtrustu varúð til að koma í veg fyrir hættu. 

4. gr. 

Með þéttbýli er í reglugerð þessari átt við svæði, þar sem leyfður hámarkshraði er 

50 km á klst. eða minni. 

5. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt umferðarlögum nr. 40 23. apríl 1968, 

sbr. lög nr. 48 17. maí 1977, öðlast gildi 1. apríl 1978. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 1. febrúar 1978. 

Ólafur Jóhannesson. 
  

Ólafur W. Stefánsson.



14. febrúar 1978. 161 Nr. 112. 

REGLUGERÐ 

um ríkisfangelsisdeild í lögreglustöðinni á Akureyri. 

1. gr. 
Í húsnæði lögreglustöðvarinnar á Akureyri skal starfrækja ríkisfangelsisdeild, 

þar sem heimilt er að vista í allt að sex mánuði í senn gæslufanga, afplánunarfanga 
og þá, sem dæmdir eru til að sæta öruggri gæslu á viðeigandi stofnun. 

2. gr. 

Fangar skulu sæta þeim kjörum, sem reglugerð um fangavist nr. 260/1957 segir 
til um. 

3. gr. 
Bæjarfógetinn á Akureyri skal sjá um rekstur fangelsisdeilarinnar undir yfir- 

umsjón fangelsismáladeildar ráðuneyiisins, og fangagæslu skal lögreglan á Akur- 
eyri annast. 

Reglugerð þessi, sem setí er samkvæmt heimild í 13. gr. sbr. 16. gr. laga um fangelsi 
og vinnuhæli nr. 38/1973, öðlast þegar gildi. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, í4. febrúar 1978. 

Ólafur Jóhannesson. a 
Jón Thors. 

28. febrúar 1978. . Nr. 118. 
AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á fisk- 
mjöli fyrir framleiðslutímabilið frá 1. janúar til 14. febrúar 1978. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 
og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftir- 
farandi verðgrundvöll á fiskimjöli fyrir framleiðslutímabilið frá 1. janúar til 14. 
febrúar 1978: 

Fiskmjöl, $7.20 á próteineiningu í lest. 

Verðbil verður ekkert. 

Verðið miðast við Cif., og serist upp á viðskiptagengi krónu gagnvart Banda- 
ríkjadollar, $1.00 == 216.30. 

Greiðslur í eða úr sjóðnum nema 60% af verðbreytingum frá grundvallarverði 
án verðbils. 

Verðgrundvöllur þessi er breytanlegur á tímabilinu ef hráefnisverði verður sagt 
upp og því breytt. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 28. febrúar 1978. 

F.h.r. 

Þórður Ásgeirsson. uu 
Kristin Magnússon.
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AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á fisk- 

mjöli fyrir framleiðslutímabilið frá 15. febrúar til 31. maí 1978. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 
og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftir- 
farandi verðgrundvöll á fiskmjöli fyrir framleiðslutímabilið frá 15. febrúar til 31. 

maí 1978: 

Fiskmjöl, $6.60 á próteineiningu í lest. 

Verðbil verður ekkert. 

Verðið miðast við Cif., og gerist upp á viðskiptagengi krónu gagnvart Banda- 

ríkjadollar, $ 1.00 == 253.50. 

Greiðslur í eða úr sjóðnum nema 60% af verðbreytingum frá grundvallarverði 

án verðbils. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 3. mars 1978. 

F.h.r. 

Þórður Ásgeirsson. 
  

Kristín Magnússon. 

Nr. 115. j 28. febrúar 1978. 

AUGLYSING 

um skipulag í Sandvíkurhreppi 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 Sandvíkurhrepps í Árnessýslu að undanskildum nauðsynlegum byggingum 

vegna búrekstrar á lögbýlum. 

Félagsmálaráðuneytið, 28. febrúar 1978. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

  

Stjórnartíðindi B 8, nr. 105— 115. Útgáfudagur 10. mars 1978.
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REGLUR 

um störf trúnaðarmanna og prófdómara við námsmat í grunnskóla. 

I. Almenn ákvæði. 

1. gr. 
Trúnaðarmenn (eftirlitsmenn) og prófdómarar við námsmat í grunnskóla eru 

skipaðir samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 63/1974 og teljast starfsmenn mennta- 
málaráðuneytisins. 

2. gr. 
Sami maður getur gegnt bæði störfum trúnaðarmanns og prófdómara ef unnt 

er að koma því við og það þykir henta. 

3. gr. 
Greiðslur til trúnaðarmanna og prófdómara fara eftir gjaldskrá, sem mennta- 

málaráðuneytið setur. 

11. Trúnaðarmenn. 

4. gr. 
Trúnaðarmaður skal vera á prófstað meðan samræmd próf fara fram. Honum 

ber að rjúfa innsigli þeirra í viðurvist skólastjóra eða staðgengils hans u. þ. b. hálfri 
klukkustund áður en próf hefst, kanna hvort um er að ræða sérstök fyrirmæli varðandi 
framkvæmd prófsins sem nauðsynlegt er að gera yfirsetumönnum grein fyrir, og 
ganga úr skugga um að öll prófgögn séu fyrir hendi. Reynist í einhverju áfátt um 
undirbúning eða framkvæmd prófsins skal trúnaðarmaður sjá um, að ráðin verði 
bót á þvi. 

ð. gr. 

Trúnaðarmaður skal í samráði við skólastjóra ganga úr skugga um, að niðurröðun 
nemenda í stofur sé þannig háttað að nemendur geti ekki lesið milli borða, að yfir- 
setumenn séu hæfilega margir og sinni starfinu af árvekni. 

6. gr. 

Trúnaðarmaður skal sjá um að próf hefjist og því ljúki á tilsettum tíma. Ef um er 
að ræða próf sem eingöngu er dæmt af prófnefnd skal trúnaðarmaður sjá um að 
senda prófúrlausnir til nefndarinnar strax að loknu prófi. 

7. gr. 
Trúnaðarmaður skal í samráði við hlutaðeigandi skólastjóra úrskurða um sérstök 

tilvik sem upp kunna að koma varðandi prófið eða framkvæmd þess. Telji trúnaðar- 
maður og skólastjóri það nauðsynlegt skal haft samráð við menntamálaráðuneytið 
um lausn vandamálsins. 

B 22
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III. Prófdómarar. 

8. gr. 
Prófdómarar starfa aðeins við námsmat í 9. bekk í samræmi við ákvörðun 

ráðuneytisins þar um hverju sinni, sbr. 61. grein laga nr. 63/1974 um grunnskóla. 

9. gr. 
Prófdómari skal kynna sér hvernig námsmati hlutaðeigandi skóla er háttað 

og gæta þess að það sé í samræmi við ákvæði námsskrár og önnur fyrirmæli þar að 
lútandi. Prófdómari skal samþykkja skrifleg prófverkefni áður en þau eru lögð fyrir 
nemendur. Sérstaklega skal þess gætt að prófkröfur séu í samræmi við námsmarkmið. 
Greini prófdómara og kennara á um einkunn og náist ekki samkomulag skal meðal- 
tal einkunna gilda. 

10. gr. 
Prófdómari og hlutaðeigandi kennari eru ábyrgir fyrir því að einkunnir séu rétt 

færðar í spjaldskrá skólans. 

ll. gr. 
Prófdómara er ekki heimilt að taka að sér meiri verkefni en svo, að hann geti 

með hægu móti annað verkefnum á þeim tíma sem er til umráða. Er þá miðað við, 
að prófdómari geti skilað alls um 13 vinnustundum á dag að jafnaði. 

12. gr. 
Vilji nemandi, eða foreldri (forráðamaður), ekki una niðurstöðu námsmats getur 

hann skotið máli sinu til hlutaðeigandi fræðslustjóra. 

IV. Gildistaka. 

13. gr. 
Reglur þessar gilda fyrst um sinn þar til öðruvísi kann að verða ákveðið. Jafn- 

framt falla úr gildi reglur um skipun og störf prófdómara við skóla gagnfræða- 
stigsins, nr. 61/1975, svo og önnur ákvæði sem kunna að fara í bága við reglur þessar. 

Menntamálaráðuneytið, 28. febrúar 1978. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 
  

Birgir Thorlacius. 

Nr. 117. 15. febrúar 1978. 

REGLUR 

fyrir samvinnunefnd um skipulagsmál Eyrarbakkahrepps, Sandvíkur- 

hrepps, Selfosshrepps, Hraungerðishrepps, Gaulverjabæjar- 

hrepps, Villingaholtshrepps og Stokkseyrarhrepps. 

1. gr. 
Samvinnunefnd um skipulagsmál ofangreindra 7 hreppa hér eftir kölluð skipu- 

lagsnefnd er svo skipuð að í henni eiga sæti 8 menn. 
Skipulagsstjórn ríkisins skipar formann nefndarinnar og varamann hans, en að 

öðru leyti er hún skipuð einum fulltrúa frá hverju hinna 7 framtaldra sveitarfélaga
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en auk þess skulu tilnefndir 7 varamenn á sama hátt: Fulltrúar þessir skulu vera 
úr hópi kjörinna sveitarstjórnarmanna, eða sveitarstjóri. 

2. gr. 
Hlutverk nefndarinnar er að vinna að gerð skipulagsáætlunar og samræmingu á 

skipulagi svæðis þess, sem tekur yfir umrædd sveitarfélög miðað við væntanlega 
þróun fram til ársins 2000. 

Nú verður ágreiningur um, hversu víðtækt hlutverk nefndarinnar sé, og sker 
þá skipulagsstjórn úr. 

3. gr. 
Formaður boðar nefndina til fundar með hæfilegum fyrirvara, þegar hann telur 

þörf á, og ákveður fundarstað. 
Fundur er lögmætur, ef formaður og helmingur annarra nefndarmanna er við- 

staddur, Afl atkvæða ræður úrslitum. Þó getur nefndin ekki tekið fullnaðarákvörðun 
um mál, er varðar sérstaklega hagsmuni tiltekins sveitarfélags. 

Nefndin skal halda gerðabók, og skal formaður og ritari undirrita hana þegar 
hún hefur verið borin upp og samþykkt. Sá fundarmaður, sem er ósamþykkur 
ákvörðun meiri hlutans, á rétt á að fá stutta athugasemd um skoðun sína færða í 

bókina. 

4. gr. 
Á uppdrætti skal auðkenna núverandi notkun lands. Skulu þar sýnd svæði þau, 

er tilheyra núverandi lögbýlum grasbýlum og gróðurhúsabýlum, iðnaðar- og þjón- 
ustubýlum, ræktuð lönd og áveitusvæði, sandgræðslusvæði, skógræktarsvæði, svæði, 
sem tilheyra skólum eða stofnunum, friðuð svæði, sumarbústaðahverfi, svæði þau, 
sem þegar hafa verið byggð eða skipulögð sem þéttbýli og annað, sem máli þykir 
skipta. 

Einnig skal auðkenna á uppdrætti friðaðar minjar eða náttúruvætti, helstu vegi, 
jarðhitasvæði, sem þekkt eru, helstu borholur og aðalhitaveituæðar, helstu vatnsból, 
sem þekkt eru og aðalvatnsveituæðar, háspennulínur og aðalspennistöðvar, helstu 
símalínur (jarðstrengir og loftlínur), sand- og malartekjusvæði, helstu rotþrær og 
frárennslisæðar og útrásir þeirra í ár og læki, áveituskurði, ár, vötn og læki, þar sem 
vitað er um veiði, fiskeldisstöðvar og annað, sem þykir skipta máli. 

5. gr. 
Á uppdrætti að svæðisskipulagi skal sýna fyrirhugaða notkun lands og ráðgerða 

nýja vegi, hitaveitur, vatnsveitur, háspennulínur og frárennsli, sem máli skipta. 
Auðkenna skal sérstaklega framtíðarlandbúnaðarsvæði, ráðgerð hverfi iðnaðarþjón- 
ustu og gróðurhúsabýla, ráðgerð þéttbylishverfi og sumarbústaðahverfi, skógræktar- 
svæði, ráðgerð svæði fyrir skóla og stofnanir, ráðgerð útivistarsvæði og gönguleiðir, 
svæði undir reiðskóla og reiðgötur, ráðgerð tjaldsvæði og svæði fyrir húsvagna, 
svæði sem æskilegt er að friða vegna sérstæðrar fegurðar eða vegna sérstæðra náttúru- 
myndana, gróðurs eða dýralífs. Að öðru leyti skal höfð hliðsjón af reglugerð nr, 
217/1966 og samráð haft við jarðanefnd, náttúruverndarnefnd, Náttúruverndarráð, 
Þjóðminjavörð, Skógræktarstjóra, Landgræðslustjóra, Flóaáveitustjóra, Vegagerð 
ríkisins, Veiðimálastjóra, Hafnamálastjóra, Framkvæmdastofnun ríkisins og aðra 
aðila, eftir því sem ástæða þykir til. 

6. gr. 
Með samþykki skipulagsstjórnar og hlutaðeigandi sveitarstjórna getur skipulags- 

nefnd ráðið sér starfslið til aðstoðar, en að öðru leyti veitir skipulagsskrifstofa 
ríkisins nauðsynlega aðstoð.



Nr. 117. 166 15. febrúar 1978. 

7. gr. 
Þegar skipulagsnefnd hefur gengið frá tillögu um skipulag svæðisins, eða þann 

hluta þess, sem hún telur ástæðu til að taka til meðferðar að svo stöddu sendir hún 
tillöguna ásamt rökstuddri greinargerð til hlutaðeigandi sveitarstjórna. Að fenginni 
samþykkt sveitarstjórna sendist tillaga til skipulagsstjórnar og fer um frekari meðferð 
hennar samkvæmt ákvæðum skipulagslaga. 

8. gr. 
Kostnaður milli sveitarfélaga miðast að hálfu við íbúafjölda og að hálfu við 

flatarmál hvers sveitarfélags. Skipulag ríkisins leggur jafnmikið að mörkum til verks- 
ins og umrædd sveitarfélög. 

9. gr. 

Stefnt skal að því, að nefndin ljúki störfum fyrir árslok 1979. Ef nefndin óskar 
og gildar ástæður þykja til, getur ráðherra framlengt starfstímabil nefndarinnar, 
þó ekki lengur en í 6 mánuði í senn. 

Reglur þessar, sem settar eru samkv. 5. mgr. 3. gr. skipulagslaga nr. 19/1964, 
staðfestast hér með til að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 15. febrúar 1978. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 118. 16. febrúar 1978. 

REGLUGERÐ 

um Unglingaheimili ríkisins. 

1. gr. 
Unglingaheimilin eru upptöku- og vistheimili ætluð unglingum á aldrinum 12—.15 

ára (að báðum aldursflokkum meðtöldum), sem yfirvöld þurfa að hafa afskipti af 
vegna hegðunarvandkvæða. Heimilt er þó að víkja frá þessum aldursmörkum, ef 
ástæða þykir til. 

2. gr. 

Heimilin skulu veita unglingum, sem þar eru vistaðir, viðeigandi aðbúnað, 
rannsókn, uppeldi, fræðslu og félagslega aðstoð. 

3. gr. 
Í aðalstjórn unglingaheimila ríkisins eru þrír menn skipaðir af menntamálaráð- 

herra. Skal einn þeirra tilnefndur af barnaverndarráði Íslands, annar af félagsmála- 
ráði Reykjavíkur, en menntamálaráðherra skipar hinn þriðja án tilnefningar og er 
hann formaður stjórnarinnar. 

Í þeim tilvikum þar sem unglingaheimili eru starfandi utan Reykjavíkursvæðis- 
ins skal menntamálaráðherra auk þess skipa tvo stjórnarmenn tilnefnda af sýslu- 

nefnd og sveitarstjórn til umfjöllunar um sérmálefni viðkomandi heimilis. Skulu 

þeir hafa reglulega umsjón með umönnun vistmanna og starfrækslu heimilisins.
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Aðalstjórn kemur saman minnst einu sinni í mánuði. Öll stjórnin heldur fundi 
eigi sjaldnar en þrisvar á ári, þar af einn fund í Reykjavík. Gerðir stjórnarfunda 
skulu færðar til bókar. 

Aðalstjórn ber ábyrgð á framkvæmd 2. gr., gerir tillögur til ráðherra um fjölda 
starfsmanna og ráðningu þeirra að fengnum tillögum forstöðumanna, svo og þá 
þjónustu, sem unglingaheimilin veita. Þá undirbýr öll stjórnin fjárhagsáætlun hvers 
árs ásamt forstöðumönnum. 

Forstöðumaður ásamt fulltrúa starfsmanna situr fundi stjórnarinnar með mál- 
frelsi og tillögurétti. 

Aðalstjórn sendi ráðuneytinu árlega skýrslu um störf heimilanna og framhalds- 
aðstoð við unglinga. 

4. gr. 

Unglingaheimili ríkisins greinast eftir stafsemi og aðsetursstað sem hér segir: 

1. Unglingaheimili á Reykjavíkursvæði. 
a) Lokuð deild til skammvistunar, þar sem unglingar eru vistaðir til 

skamms tíma, lengst tveggja vikna Í senn. Innan 24 klst. frá vistun unglings á 
skammiímadeild skal liggja fyrir ákvörðun barnaverndarnefndar eða annarra 
þar til bærra ákvörðunaraðila til áframhaldandi vistunar. Forstöðumaður 

ska! láta kanna aðstæður og aðstoðarþörf þeirra, sem vistaðir eru á deildinni. 
Skammtímadeildin er lokuð deild, og eru starfsmenn á vakt allan sólar- 

Eringinn. 
b) Rannsóknar- og uppeldisdeild. Forráðamönnum unglinga og þeim sem annast 

unglingana af opinberri hálfu er heimilt að óska vistunar fyrir þá á rann- 
sóknar- og uppeldisdei'd, enda liggi fyrir samþykki viðkomandi barnaverndar- 
yfirvalda. Forstöðumaður heimilisins tekur endanlega ákvörðun um vistun 
í samráði við vistunaraðila. 

Á rannsóknar- og uppeldisdeild skal dvalartími að jafnaði ekki vera lengri 
en sex mánuðir. Á fyrstu vikum dvalartímans fer fram sagnger sálfræðileg, 
uppeldisfræðileg, læknisfræðileg og félagsleg rannsókn á unglingi og gerð er 
áætlun um uppeldi og aðra aðstoð og ráðstafanir í samráði við vistunaraðila. 
Dveljist unglingurinn á heimilinu á skólatíma, er heimilinu skylt að sjá honum 
fyrir viðeigandi kennslu. Utan skólatíma skal veita honum aðstöðu til þrosk- 

andi starfa: 
Unglingaheimili utan Reykjavíkursvæðis. Að lokinni rannsókn á vandamálum 
og aðstæðum unglings og að serðri áætlun kemur til greina vistun á unglinga- 
heimili utan Reykjavíkursvæðis. Þar skal vistmönnum séð fyrir uppeldi og lög- 
skipaðri fræðslu, sem sniðin er eftir getu og andlegu ástandi vistmanna. Lögð 
skal áhersla á þroskavænleg störf svo sem landbúnað, sjávarútveg, iðnað o. s. frv. 

3. Framhaldsaðstoð. Veitt skal framhaldsaðstoð fyrir þá unglinga, sem dvalist hafa 
á heimilunum, en teljast ekki lengur þurfa vistunar þar, en þarfnast engu að 
síður félagslegrar aðstoðar. Í þessu skyni skulu vera til umráða vistunarúrræði 
í vernduðu umhverfi. 

Forstöðumaður unglingaheimilisins á Reykjavíkursvæðinu skipuleggur og 
stjórnar framhaldsaðstoð. 

no 

5. gr. 
Vistun unglings samkvæmt 4. gr. 1. tl.b og 2. tl. lýkur þegar viðkomandi forstöðu- 

maður og forstöðumaður framhaldsaðstoðar svo og vistunaraðili hafa tekið sam- 
eiginlega ákvörðun um, að vistunar sé ekki lengur þörf. Skal þá gerð skýrsla um 
dvöl unglings og framfarir, svo og leiðbeiningar um framhaldsaðstoð, ef hennar er 
talin þörf.
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6. gr. 
Séu unglingarnir vistaðir af barnaverndaryfirvöldum greiði viðkomandi sveitar- 

félas dagsjöld. Daggsjöld vegna vistana lögreglu greiðist úr ríkissjóði. 
Menntamálaráðuneytið ákveður dagsjöld, að fengnum tillögum aðalstjórnar. Höfð 

skal hliðsjón af daggjöldum Landspítala. 

7. gr. 
Forstöðumenn unglingaheimilanna eru skipaðir af menntamálaráðherra að 

fengnum tillögum stjórnar. Skulu þeim sett erindisbréf. Forstöðumenn skulu hafa sér- 
menntun á sviði uppeldis os/eða félagsmála. 

Við unglinsaheimilin skulu starfa eftir því sem fjárveitingar leyfa eftirtaldir 
sérfræðingar og sérbjálfað starfsfólk: sálfræðinsur, seðlæknir, félagsráðgjafi, sér- 
kennarar fyrir unglinga með hegðunarvandkvæði og unpeldisfulltrúar. Sérstakar 
reglur skulu settar um menntunarskilyrði og starfsreynslu uppeldisfulltrúa svo og 
réttindi þeirra og skyldur. Sama gildir um aðra starfsmenn eftir atvikum. Heimilt 

er að setja öllum starfsmönnum erindisbréf. 
Aðalstjórn ákvarðar hvar sérfræðingar hafa aðalaðsetur, svo og um starfsskyldur 

beirra við heimilin á og utan Reykjavíkursvæðisins. 

8. gr. 
Stjórnin hlutast til um, að haldin séu fræðslu- og samstarfsnámskeið fyrir starfs- 

fólk unpeldisheimilanna ekki sjaldnar en einu sinni á ári hverju eftir því sem fjár- 
veitingar leyfa. Starfsfólki er skylt að sækja þessi námskeið. 

9. gr. 
Reglugerð þessi er sett með skírskotun til laga nr. 53/1966 um vernd barna og 

unglinga og öðlast besar gildi. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 225/1973 um 

Skólaheimilið í Breiðavík. 

Menntamálaráðnneytið, 16. febrúar 1978. 

Vilhjálmur Hjálmarsson.   
Birgir Thorlacius. 

Nr. 119. 26. janúar 1978. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Nórusjóð, útgefin á venjulegan hátt ad 
mandastum af dómsmálaráðherra 26. janúar 1978. Jafnframt fellur úr gildi stað- 
festing útsefin 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 félasar í Kattavinafélagi Íslands. Stofnfé er kr. 100 000.00, 
sem er fyrsta sjöfin Í sjóðinn, gefin til minningar um köttinn Nóru.
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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 sjóðnum 
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 
Kattavinafélagi Íslands og aldrei nema til eins í einu, samkvæmt framansögðu. 

4. gr. 
Stjórn Kattavinafélags Íslands fer með stjórn sjóðsins samkvæmt skipulagsskrá 

þessari og má ekki útaf breyta. Endurskoðandi skal vera löggildur. 
Verði Kattavinafélag Íslands lagt niður, eða sjóðurinn hætti störfum af öðrum 

ástæðum, skal fela Menntamálaráðuneytinu varðveislu sjóðsins og eigna hans, þar 
til svipuð starfsemi rís upp að dómi ráðuneytisins og gangi þá eignirnar til þeirrar 
starfsemi. 

Aldrei má breyta ákvæðum 3. sr. um tilgang sjóðsins og aldrei má breyta ákvæð- 
um þessarar greinar um ráðstöfun á eignum Nórusjóðs, ef hann hættir störfum. 

5. 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 
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. 

20. janúar 1978. Nr. 120. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð hjónanna frú Guðrúnar 
Guðfinnu Þorláksdóttur Schram og Gísla Björnssonar, útgefin á venjulegan hátt ad 
mandatum af dómsmálaráðherra 20. janúar 1978. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir minningarsjóð hjónanna frú Guðrúnar Guðfinnu Þorláksdóttur Schram 

og Gísla Björnssonar. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður hjónanna frú Guðrúnar Guðfinnu Þorláks- 

dóttur Schram og Gísla Björnssonar, sem bæði voru búsett á Hverfisgötu 86, Reykjavík. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður til minningar um ofangreind hjón í samræmi við arf- 

leiðsluskrá Gísla Björnssonar heitins, en hann lést 1. febrúar 1977. 

3. Er. 
Stofnfé sjóðsins er 45% — fjörtíu og fimm hundraðshlutar — af nettó eign dánar- 

bús Gísla heitins eða kr. 2573 580.00.
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4. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að efla Heilsugæslustöðina á Breiðdalsvík á margvíslegan 

hátt, svo sem með kaupum á lækningatækjum Í samráði við lækni stöðvarinnar. 

5. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa eftirtaldir 3 aðilar: starfandi prestur á Heydölum, hrepp- 

stjóri Breiðdalshrepps og sýslumaður Suður-Múlasýslu og skal hann vera formaður 

sjóðsins. 

6. gr. 

Úr sjóðnum má árlega ráðstafa allt að fjórum fimmtu hlutum árstekna hans. 
Hinn hluti teknanna skal leggjast við höfuðstólinn, sem aldrei má skerða. 

Telji sjóðstjórnin ekki ástæðu til að ráðstafa þeim hluta ársteknanna sem ráð- 
stafa má árlega, getur hún annað hvort lagt tekjurnar við höfuðstólinn eða geymt 
þær til ráðstöfunar síðar, en þó eigi lengur en þrjú ár. 

7. gr. 

Allt innborgað fé sjóðsins skal ávaxtað í útibúi Samvinnubanka Íslands hf. á 
Stöðvarfirði og skal útibúið annast reikningsfærslu fyrir sjóðinn eftir fyrirmælum 

sjóðstjórnar, enda náist samkomulags þar um. 

8. gr. 

Endurskoðendur sjóðsins skulu kosnir þannig: Hreppsnefnd Breiðdalshrepps 
kýs einn mann og sýslunefnd Suður-Múlasýslu einn mann. Skulu þeir kosnir af 
hverri nýkjörinni hreppsnefnd og sýslunefnd, og skal kosning þeirra gilda jafn lengi og 
viðkomandi hrepps- og sýslunefnd situr. Reikninga sjóðsins skal senda árlega til 
eftirlitsmanns opinberra sjóða. 

9. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari og hún birt í 

B-deild Stjórnartíðinda. 
Þannig samþykkt á fundi stjórnar sjóðsins. 

Nr. 121. 27. janúar 1978. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir samtökin „Ungt fólk með hlutverk“, 
útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 27. janúar 1978. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir samtökin „Ungt fólk með hlutverk“. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir samtökin „Ungt fólk með hlutverk“, 
(skammstafað U. F. M. H.) gerum hér með kunnugt: Að ofangreind samtök, sem 
stofnuð voru 6. júní árið 1976 eru 

sjáfseignarsamtök 

og eru allar núverandi eigur samtaka þessara, sem er margvíslegt lausafé að verðmæti 
kr. 2.5 millj., eign samtakanna og á sama við um þær eignir, sem samtökin U. F. M. H. 

kunna að eignast síðar,
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Samkvæmt framansögðu leyfum við okkur að setja samtökunum „Ungt fólk 
með hlutverk“ eftirfarandi: 

Skipulagsskrá. 

1. gr. 
Hlutverk samtakanna er að vinna að framgangi síðustu skipunar frelsarans Jesú 

Krists kristniboðsskipuninni og vera til þjónustu við kirkjuna, fyrst og fremst hina 
íslensku þjóðkirkiu. Öll slík starfsemi skal vera í fullu samráði við hlutaðeigandi 
aðila í hverju tilviki. 

2. gr. 
Öl starfsemi U. FM. H. byggist á frjálsum framlögum og sjálfboðavinnu. 

3. gr. 
Þriggja manna leiðtogahópur fer með mál U. F. M. H. og tekur allar meiriháttar 

ákvarðanir svo sem hvar og hvernig starfað skuli. Leiðtogar þessir velja síðan forystu- 
mann samtakanna úr sínum Þóni. Forvstumaður samtakanna er jafnframt stjórnandi 
hókaútsáfu samtakanna, SHALOM. 

4. gr. 
Leiðtogunum til aðstoðar og ráðuneytis starfar $0 manna fulltrúaráð. Óski ein- 

hver leiðtoganna eða einhver úr fulltrúaráðinu að láta af störfum skulu leiðtogar 
samtakanna í samráði við fulltrúaráðið velja mann í þeirra stað. 

5. gr. 
Fulltrúaráðið setur sér starfsreglur og skulu allar meiri háttar ráðstafanir, sem 

leiðtogarnir telja rétt að ráðist sé í lagðar fyrir það til umhugsunar svo sem fasteigna- 
kaup og aðrar meiriháttar fjárfestingar. 

6. gr. 
Starfstímabil hvers einstaks leiðtoga eða meðlims fulltrúaráðsins er ekki tak- 

markað við ákveðinn tíma eða árafjölda heldur skal viðkomandi eiga það sæti svo 
lengi sem hann sjálfur vill vinna að framgangi málefnisins í anda samtakanna. 

7. gr. 
Reikninssár samtakanna er almanaksárið og skulu reikningar endurskoðaðir af 

vei endurskoðendum sem tilnefndir eru af kirkjumálaráðherra ogs borgarfógeta. 

8. gr. 
Komi til þess að 7. F. M. H. hætti störfum, skulu eigur þess renna til þjóð- 

kirkjunnar. ng 

9. gr. 
Skipulagsskrá bessari verður ekki breytt, nema með samþykki 4 hluta meðlima 

fulltrúaráðs 0. FM H. 

B 23
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Margrétarsjóð, útgefin á venjulegan 

hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 27. janúar 1978. Jafnframt fellur úr gildi 

staðfesting útgefin 22. júní 1960. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Margrétarsjóð. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Margrétarsjóður. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður 26. maí 1944 af félögum Zontaklúbbs Reykjavíkur með 

6 500 krónum og ber nafn Margrétar Th. Bjarnadóttur Rasmus, fyrrum forstöðu- 

konu Málleysingjaskólans. 

3. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að vinna að velferð mál- og heyrnarskertra. Heimilt er 

að veita styrki úr sjóðnum til hvers þess, er miðar að bættum aðferðum og nýjungum 
í læknishjálp, kennslu og aðstoð við mál- og heyrnarskerta. 

Styrkveitingar skulu miða að því, að mál- og heyrnarskertir geti hlotið menntun 
sína innan hins almenna skólakerfis og orðið hlutgengir til starfa í þjóðfélaginu 

til jafns við aðra þegna. 

4. gr. 
Fé sjóðsins skal ávaxta í banka eða sparisjóði eða með kaupum á bankavaxta- eða 

ríkisskuldabréfum. 

5. gr. 
Vextir og annað, er sjóðnum kann að áskotnast, skal legsjast við höfuðstólinn, 

uns hann er orðinn að upphæð 10 000 kr. Eftir það má verja % af ársvöxtum sjóðsins 
til stvrktar áðurnefndum mál- og heyrnarskertum, en % skal leggja við höfuðstólinn. 
Þegar sjóðurinn er orðinn að upphæð 20 000 kr. má verja öllum ársvöxtum hans og 

öðrum tekjum eftir því, sem þurfa þykir. en höfuðstólinn, 20 000 kr. má ekki skerða. 

6. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa 3 konur, er Zontaklúbhur Reykjavíkur kýs úr sínum hópi 

á aðalfundi Hl eins árs Í senn. 
Reikningar sjóðsins skulu árlega endurskoðaðir af 2 konum, er kosnar skulu með 

sama hætti. 
Sjóðstjórnin veitir styrki og sér um ávöxtun á eignum sjóðsins. 

7. gr. 

Sjóðstjórnin skal halda gerðabók og færa í hana skipulagsskrá sjóðsins, fundar- 
semþykktir, styrkveitingar og annað, er varðar sjóðinn. Enn fremur skal stjórnin 
halda bók yfir eignir sjóðsins, tekjur hans og gjöld og færa í hana ársreikningana. 

8. gr. 
Reikningar sjóðsins skulu birtir árlega í Lögbirtingablaðinu.
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9. gr. 
Óski Zontaklúbbur Reykjavíkur þess síðar að láta af stjórn sjóðsins, skal hann 

afhentur menntamálaráðherra, er þá skipar stjórn hans, og skal þá jafnan a. m. k. 
ein kona eiga sæti í stjórn sjóðsins. 

10. gr. 
Með skipulagsskrá þessari er felld úr gildi Skipulagsskrá fyrir Styrktarsjóð 

Margrétar Th. Bjarnadótur Rasmus, nr. 106, 22. júní 1960. 

11. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta á skipulagsskrá þessari. 

28. febrúar 1978. Nr. 123. 

REGLUGERÐ 

um þjóðvegi í kaupstöðum og kauptúnum. 

1. gr. 
Í kaupstöðum og kauptúnum með 200 íbúa og fleiri skulu vegir og götur teljast 

þjóðvegir samkvæmt 30. gr. vegalaga nr. 6/1977 svo sem hér segir (númer þjóðvegar 
er tilgreint Í sviga, eftir því sem við á): 

Vík í Mýrdal: 

Suðurlandsvegur (1) frá ristarhliði, norðan gatnamóta upp á Reynisfjall, að 
söluskála Kaupfélags Vestur-Skaftfellinga. Víkurbraut frá Suðurlandsvegi (1) austan 
Víkurár að verslunarhúsum VVS. 

Hvolsvöllur: 

Suðurlandsvegur (1) frá Hvolsgötu að Hlíðarvegi. Fljótshlíðarvegur (261) frá 
Suðurlandsvegi (1) um Hlíðarveg að læk austan sýslumannsbústaðar. 

Hella: 

Þrúðvangur frá Suðurlandsvegi (1) norður fyrir hús Kaupfélagsins Þórs. 

Vestmannaeyjar: 

Skildingavegur frá Básaskersbryggiu. Heiðarvegur, neðri hluti Strembusðtu os 
Dalvegur að Smáragötu. Strandvegur frá Skildingavegi að Hlíðavegi (Stórhöfðavegi). 

Stokkseyri: 

Ganlverjabæjarvegur (33) frá Baldurshaga að Kaðalstöðum. Holtsvesur (314) 
frá Pálsbæ að Gaulverjabæjarvegi (33). 

Eyrarbakki: 

Álfsstétt frá enda Eyrarbakkavegar (34) við túngötu að Götunni. Gatan frá 
Álfsstétt að Búðarstís. Búðarstígur frá Götunni að Einarshafnarvegi. Einarshafnar- 
vegur frá Búðarstíg að bryggju. 

Selfoss: 

Suðurlandsvegur (1) frá Ölfusárbrú um Austurveg að vegamótum Laugardæla- 
vegar vestri. Evrarbakkavegur (34) frá Suðurlandsvegi (1) að Fossheiði,
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Hveragerði: 

Breiðamörk frá Suðurlandsvegi (1) upp að Grýlu. Þelmörk frá Suðurlands- 

vegi (1) austur undir Varmá að Laufskógum. 

Þorlákshöfn: 

Þorlákshafnarvegur (38) frá fiskverkunarhúsi Glettings hf. um Óseyrarbraut að 
Egilsbraut. Egilsbraut frá Óseyrarbraut að syðri hafnargarði. 

Grindavík: 

Víkurbraut frá enda Grindavíkurvegar (43) við félagsheimilið Festi að kirkju. 
Ránargata frá Víkurbraut að höfn. Austurvegur frá Ránargötu að Mánagötu. 

Sandgerði: 

Garðskagavegur (45) (norðurgata) frá mörkum 350 m norðan Brekkustigs að 
Brekkustíg, um Brekkustíg, Tjarnargötu og Strandgötu að enda Reykjanesbrautar 

(41) við vegamót Garðskagavesar (45). 

Gerðar, Gerðahreppi: 

Garðskasavegur (45) frá vegi að Réttarholti að Útgarðsvegi. Útsarðsvegur frá 
Garðskagavegi (45) að vegamótum utan Hofs. Gerðavegur frá Garðskagavegi (45) að 

hafnargarði. 

Keflavík: 

Reykjanesbraut (41) frá mörkum Njarðvíkurhrepns um Flugvallarveg, Hringbraut 
og að mörkum 110 m norðan enda Hringbrautar. Hafnargata frá Flugvallarvegi að 
Víkurbraut. Víkurbraut frá Hafnargötu að hafnarvog. 

Njarðvík: 

Sjávargata frá Reykjanesbraut (41) að hafnargarði. Njarðvíkurbraut frá Innri- 

Njarðvíkurvesi (422) að hafnargarði. 

Vogar á Vatnsleysuströnd: 

Hafnargata frá gatnamótum Vatnsleysustrandarvegar (420) og Vogavegar (421) 

að hafnargarði. 

Hafnarfjörður: 

Reykjavíkurvegur frá Hafnarfjarðarvegi (40) í Engidal, Fjarðargata, Strandgata 

frá Fjarðargötu að Sniðgötu, Sniðsata, Suðurgata frá Sniðgötu að vegamótum við 

Reykjanesbraut (41) sunnan Hvaleyrarholts. Flatahraun milli Reykjavíkurvegar og 

Hafnarfjarðarvegar (40). Lækjargata milli Strandgötu og Hafnarfjarðarvegar (40). 

Garðabær: 

Vífilsstaðavegur (412) milli Hafnarfjarðarvegar (40) og Reykjanesbrautar (41). 

Kópavogur: 

Borgarholtsbraut-Digranesvegur milli Urðarbrautar og Vallartraðar. 

Reykjavík: 

Eiðsgrandi frá mörkum Seltjarnarneshrepps; Ánanaust; Hringbraut, Miklabraut 

og Vesturlandsvegur (1) að Höfðabakka; Kringlumýrarbraut frá Sætúni að Foss- 

vogslæk; Sætún, Kleppsvegur, Elliðavogur og Reykjanesbraut (41) að Breiðholts-
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braut; Fossvogsbraut frá Hringbraut við Sóleyjargötu, sunnan Öskjuhlíðar, um 
Fossvogsdal að Höfðabakka; Höfðabakki frá Vesturlandsvegi (1) að Breiðholts- 
braut og Bæjarháls frá Höfðabakka að Tunguhálsi. Sóleyjargata, Fríkirkjuvegur, 
Lækjargata, Kalkofnsvegur. 

Seltjarnarnes: 
Norðurströnd og Suðurströnd frá upphafi við Eiðsgranda hringinn kringum 

byggðina að enda við Eiðsgranda. 

Mosfellssveit: 

Framhald Hafravatnsvegar (431) frá Vesturlandsvegi (1) til norðvesturs frá 
Þverholti, ofan Markholtshverfis og á fyrirhugaðan Þingvallaveg (36) við Leiruvog 
(nálægt Hrossatanga). 

Akranes: 
Kirkjubraut frá Akratorgi að gatnamótum Esjubrautar; Akursbraut; Esjubraut 

frá gatnamótum Kirkjubrautar að gatnamótum Kirkjugarðsvegar og Akrafjallsvegar. 

Borgarnes: 
Borgarnesbraut (531) frá tengingu í Sandvík um Borgarbraut og Brákarbraut 

að höfn í Brákarey. 

Hellissandur og Rif: 
Ketlavíkurgata frá gatnamótum við útnesveg (574) að enda hennar við Höskuldsá. 

Gata frá Útnesvegi (574) að Rifshöfn. 

Ólafsvík: 
Ólafsvíkurvegur (54) frá tengingu við Innra-Klif um Ólafsbraut og Ennisbraut 

vestur fyrir byggð. Ennfremur álma „Norðurtangi“ frá Ólafsbraut að efri enda 
Norðurgarðsbryggju. 

Grundarfjörður: 
Snæfellsnesvegur (57) frá því á móts við innri hafnargarð um Grundargötu 

vestur fyrir byggð ásamt álmu að höfn um Hrannarstiíg. 

Stykkishólmur: 
Stykkishólmsvegur (58) frá vestari gatnamótum við Nesveg, um Aðalgötu og 

Hafnargötu að höfn. 

Búðardalur: 

Vestfjarðavegur (60) frá gatnamótum við mjólkurbú að gatnamótum 140 m 
norðan áhaldahúss Vegagerðar ríkisins og álma að höfn frá Vestfjarðavegi að 
Kaupfélagshúsum. 

Patreksfjörður: 
Barðastrandarvegur (62) frá Bergsstöðum um brú á Mikladalsá, um Aðalstræti, 

Strandgötu og Þórsgötu að hafnarbakka í Patrekshöfn. 

Tálknafjörður: 
Tálknafjarðarvegur (617) (Strandvegur) frá innstu húsum í þéttbýlinu 170 m 

innan Geitár að ystu húsum í þéttbýlinu 180 m utan Hólsár.
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Bíldudalur: 

Ketildalavegur (619) frá vegamótum Bíldudalsvegar (63) við Litlu-Eyri um 

Dalbraut og Tjarnarbraut að Jaðri. Hafnarbraut að bryggju. 

Þingeyri: 

Vestfjarðavegur (60) frá mörkum 500 m austan vegamóta við Svalvogaveg (622), 

Svalvogavegur (622) frá vegamótum Vestfjarðavegar (60) um Fjarðargötu og Aðal- 

stræti að Byggðarenda við Svalvogaveg (622) með álmu um Hafnarstræti út undir 

bryggju. 

Flateyri: 

Flateyrarvegur (64) frá vegamótum Eyrarhjallavegar um Hafnarstræti að bryggju. 

Suðureyri: 

Súgandafjarðarvegur (65) frá Höfða innan við syðsta hús um Aðalgötu út á móts 

við læk, sem rennur utan til við ysta hús kauptúnsins á svokölluðu Stekkjarnesi. 

Bolungarvík: 

Djúpvegur (61) frá gatnamótum um 380 m sunnan við Hólsá, um nýjan veg 

og brú yfir ána, um Aðalstræti og Hafnargötu niður á brimbrjót. 

Ísafjörður: 

Djúpvegur (61) frá tengingu við Ííþróttavöll um Sólgötu og Fjarðarstræti að 

húsinu nr. 13 við Hnífsdalsveg, ásamt álmu um Hafnarstræti og Aðalstræti að báta- 

bryggju. Í Hnifsdalsbyggð: Djúpvegur (61) frá gatnamótum Dalbrautar um Strand- 

götu út fyrir Heimabæjarvör svo langt sem sjóvarnargarður nær (um 200 m). 

Súðavík: 

Djúpvegur (61) frá heimreið að Eyrardal um Aðalgötu að gatnamótum Túngötu, 

ásamt álmu að hafnargarði. 

Hólmavík: 

Hólmavíkurvegur (68) frá sýslumannsbústað um hafnarbraut og Höfðaveg niður 

á bryggjutanga. 

Hvammstangi: 

Hvammstangavegur (72) frá gatnamótum við Mjólkurstöð um Hvammstanga- 

braut að Klapparstíg. 

Brekkugata, Strandgata frá Brekkugötu að Klapparstíg og Klapparstígur. 

Blönduós: 

Norðurlandsvegur (1) frá Blöndubrú að tengingu að áhaldahúsi V. r. Húna- 

braut frá Norðurlandsvegi (1) að Hafnarbraut og Hafnarbraut að bryggju. 

Skagaströnd: 

Skagastrandarvegur (74) frá vegamótum austan við félagsheimili, um Fellsbraut- 

Oddabraut, Strandgötu og Skagastrandarveg (74) um 150 m norður fyrir gatnamót 

Bankastrætis.
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Sauðárkrókur: 

Skagavegur (745) frá mjólkursamlagi við Sauðárkróksbraut (75) um Skagfirð- 
ingabraut, Aðalgötu og Eyrarveg norður fyrir frystihús. Sauðárkróksbraut (75) frá 
mjólkursamlagi um Hegrabraut að NV horni flugvallar. 

Hofsós: 

Skólagata frá Siglufjarðarvegi (76) að Suðurbraut og Suðurbraut frá Austurgötu 
að nyrðri (vestari) hafnargarði. 

Siglufjörður: 
Siglufjarðarvegur (76) frá Dalbæ um Hvanneyrarbraut, Túngötu, Aðalgötu, Gránu- 

götu og Tjarnarbraut að höfn. Lækjargata á milli Gránugötu og Aðalgötu. Norður- 
gata frá Gránugötu að Öldubrjót. 

Ólafsfjörður: 
Ólafsfjarðarvegur (82) frá vegamótum við fyrirhugaða bensínstöð um Aðal- 

götu að brú á Ólafsfjarðará, ásamt álmu að hafnargarði. Ólafsfjarðarvegur eystri 
(802) um Ægisgötu frá Aðalgötu að gatnamótum við Bylgjubyggð. 

Dalvík: 
Ólafsfjarðarvegur (82) frá gatnamótum sunnan barnaskóla um Skíðabraut að 

Hafnarbraut, Hafnarbraut frá Skíðabraut að Karls-Rauða-torgi, Gunnarsbraut frá 
Karls-Rauða-torgi að brú á Brimnesá og Karls-Rauða-torg frá Hafnarbraut að 
bryggju. 

Hrísey: 

Norðurvegur frá gatnamótum 180 m norðan Sólvallagötu að Brekkugötu og álma 
um Hafnargötu að höfn. 

Akureyri: 
Norðurlandsvegur (1) frá tengibraut um Hlíðarhverfi II (Hlíðarbraut) um Hörg- 

árbraut, Glerárgötu og veg skv. skipulagi austan Skipagötu og Hafnarstrætis að 
vegi, er liggur til vesturs um Búðagil skv. skipulagi. 

Grenivík: 
Ægissíða frá Grenivíkurvegi við Sunnuhvol að gamla útibúi KEA og tengingu frá 

Grenivíkurvegi við Sunnuhvol að bryggju við frystihús. 

Húsavík: 
Norðausturvegur (85) gegnum Húsavík um Stangarbakka frá tengingu inn á 

iðnaðarsvæði í Hauksmýri (sunnan sláturhúss K. Þ.) að Héðinsbraut og Héðinsbraut 
frá Stangarbakka að Baldursbrekku. 

Raufarhöfn: 

Norðausturvegur (85) gegnum kauptúnið og álma að höfn, þ. e. Sléttubraut frá 
gamla barnaskólanum að Aðalbraut. Aðalbraut frá Sléttubraut að Bæjarhálsi og 
Hafnarbraut frá Aðalbraut að bryggju. 

Þórshöfn: 

Langanesvegur (869) í gegnum kauptúnið ásamt álmu að höfn, þ. e. Fjarðar- 
vegur frá Norðausturvegi (85) að Langanesvegi, Langanesvegur frá Fjarðarvegi að 
hreppamörkum við olíustöð og Hafnarvegur frá Langanesvegi að bryggju.
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Vopnafjörður: 

Norðausturvegur (85) gegnum kauptúnið með álmu að höfn þ. e. Hamrahlíð frá 

syðsta húsi að Miðbraut, Miðbraut frá Hamrahlíð að Kolbeinsgötu, Kolbeinsgata frá 

Hafnarbyggð suður fyrir hús nr. 64 og Hafnarbyggð frá Kolbeinsgötu að bryggju 

neðan Kaupfélags. 

Egilsstaðir: 

Norðfjarðarvegur (92) frá Austurlandsvegi (1) að tengingu verkstæðishúss Brún- 

áss. Tjarnarbraut frá Norðfjarðarvegi (92) að gatnamótum við Árskóga. Kaupvangur 

frá Norðfjarðarvegi. (92). 

Seyðisfjörður: 

Seyðisfjarðarvegur (93) frá kirkjugarði um Vesturveg að vegamótum Vestdals- 

eyrarvegar og Hánefsstaðavegar. Vestdalseyrarvegur (951) um Ránargðtu að götu 

að Vélsmiðjunni Stál. Hánefsstaðavegur um Austurveg að Hafnargötu og Hafnar- 

götu frá Austurvegi að Flísarhúsalæk utan og ofan Norðursildar. 

Neskaupstaður: 

Norðfjarðarvegur (92) frá vegi að nýju hafnarsvæði um Strandgötu, Hafnar- 

braut og Egilsbraut að gatnamótum Eyrargötu. 

Eskifjörður: 

Norðfjarðarvegur (92) frá Bleiksárbrú um Strandgötu upp Botnabraut að gatna- 

mótum við Hátún, Helgustaðavegur (954) frá mótum Strandgötu og Botnabrautar um 

Strandgötu að hreppamörkum á Mjóeyri. 

Reyðarfjörður: 

Norðfjarðarvegur (92) frá Kvíagilslæk um Aðalgötu að læk við Neðri-Bakka. Hafn- 

argata frá Aðalgötu að höfn og Strandgata frá Hafnargötu vestur fyrir hús Kaup- 

félags Héraðsbúa og þaðan til norðurs að Aðalgötu. 

Fáskrúðsfjörður: 

Suðurfjarðavegur (96) frá hreppamörkum við Heiði um Búðaveg að Hafnargötu. 

Hafnargata. Búðavegur frá Hafnargötu að Búðalæk. 

Stöðvarfjörður: 

Suðurfjarðavegur (96) frá ristahliði við Sellæk að gatnamótum 100 m norð- 

austan við Sólhól. 

Breiðdalsvík: 

Breiðdalsvíkurvegur (97) frá gatnamótum við Kolluhraun (400 m norðan kaup- 

félags) að gatnamótum við kaupfélag og Hafnarbraut að Hafnargarði. 

Djúpivogur: 

Djúpavogsvegur (98) frá mörkum 250 m sunnan prestsseturs framhjá kirkju 

að höfn með álmu að síldarbræðslu nyrst við Gleiðuvík. 

Höfn í Hornafirði: 

Hafnarvegur (99) frá gatnamótum Vesturbrautar að gatnamótum Víkurbrautar. 

Víkurbraut frá hóteli að bryggju í Álaugarey.



28. febrúar 1978. 179 Nr. 123. 

2. gr. 
Um framkvæmdir við lagningu og viðhald þjóðvega samkvæmt 1. gr., svo og 

greiðslu kostnaðar, skal farið samkvæmt 29. gr. reglugerða um ríkisframlag til 
þjóðvega í kaupstöðum og kauptúnum nr. 257 /1964. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt vegalögum nr. 6 25. mars 1977, staðfestist 
hér með til að öðlast þegar gildi og birtast til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð um sama efni, nr. 256 24. júní 1976. 

Samgönguráðuneytið, 28. febrúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Brynjólfur Ingólfsson. 

7. mars 1978. Nr. 124. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Búðakauptúns í Suður- 
Múlasýslu, nr. 240 25. maí 1977. 

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. 15.60 á brúttórúmlest. 
Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 7.80 á brúttórúmlest. 

c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 15.60 á brúttórúmlest, 
þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 1 040.00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 5 180.00. 

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 við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 7.80 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. 840.00 af hverri brúttórúmlest. 
Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

B 24
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3. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 8. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 284.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 600.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 8. flokki kr. 1660.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 162.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 135.00. 

T
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 falla úr gildi gjaldaákvæði 2., 3. og 8. greinar reglugerðar nr. 

240/1977. 

Samgönguráðuneytið, 7. mars 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 125. 7. mars 1978. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Akureyrar, nr. 198 4. mars 1975. 

1. gr. 
3. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a. Öll farmskip, örínur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 

400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 15.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 7.80 á brúttórúmlest. 

c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 15.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar Í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 1 040.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 5 180.00. 

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. 7.80 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. 840.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. april ár hvert. 

Skip þau, er getur í síðustu mgr. Í. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi.
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3. gr. 
6. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 
a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 3 100.00 fyrir hvert skip, 

auk kr. 7.80 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. 575.00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 19. gr. skulu vera sem hér segir: 
Fyrir vörur í 1. flokki kr. 284.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 600.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1680.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 16200 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 135 00. 

M
R
 

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. 52 10. janúar 1977. 

Samgönguráðuneytið, 7. mars 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Kristinn Gunnarsson. 

7. mars 1978. 
Nr. 126. 

REGLUGERÐ 
um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Blönduóshrepps, nr. 263 30. maí 1975. 

1. gr. 
2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 
a. ÖN farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 15.60 á brúttórúmlest. 
b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 7.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 15.60 á brúttórúmlest, 

Þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 1 040.00 á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 5 180.00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 
mánuði. 

Undanþegin greiðslu lestasjalds ern herskip, varðskip, og skip, sem gerð ern 
út til vísindalegra rannsókna. svo og skin, 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. 7.80 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liegur bundið. 

Fiskiskin 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 brygsgjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 840.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gt. 

Gjöld samkvæmt vörusjaldskrá í 8. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 284.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2. flokki kr. 600.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1660.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 4. flokki kr. 16200 fyrir hvern rúmmetra. 

Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lásmarksgjald skv. 2. mgr. 5. f!. skal vera kr. 135.00. 

í 
í 

M
i
 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 

festist hér með til að öðlast þegar sildi og birtist til eftirbreytni öllum beim, sem hlut 

eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 121 21. febrúar 1977. 

Samgöngnráðuneytið, 7. mars 1978. 

Halldór E. Sisurðsson. 
  

Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 127. 9. mars 1978. 

SAMÞYKKT 

um breytingu á lösreglusambykkt fyrir Akureyrarkaupstað, nr. 44 28. apríl 1954. 

1. gr. 

47. gr. orðist svo: 

Öknhraða bifreiðar skal ávallt stilla svo, að komist verði hjá slysum, og þannig 

að umferð um götuna sé ekki trufluð, og má ökuhraðinn aldrei vera meiri en 50 km 

á klukkustund. Þar sem bifreiðastjóri sér skammt frá sér, í kröppum begjum, við 

satnsmót, þar sem vegur er sleipur, mikil umferð er, ung börn eru í námunda eða 

því líkar aðstæður, skal gæta sérstakrar varúðar. og má þar aldrei aka hraðar en svo, 

að stöðva megi bifreiðina þesar í stað. Sé for eða bleyta á götu skal aka svo, að ekki 

slettist á aðra vegfarendur, sangstéttir né byggingar. 

2. gr. 

Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur úr gildi samþykkt nr. 347 

20. desember 1972. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Akureyrar hefur samið og samþykkt samkvæmt 

lögum nr. 1 3. janúar 1890, sbr. lög nr. 67 28. október 1919, um lögreglusamþykktir
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fyrir kaupstaðina, staðfestist hér með og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 9 mars 1978. 

Ólafur Jóhannesson. 
  

Ólafur W. Stefánsson. 

Nr. 128. 
REIKNINGUR 

líknarsjóðs Margrétar Árnadóttur, Alviðru. 

Rekstrarreikningur 1977. 

Tekjur: 
Vextir af sparisjóðsbók 31373 .............00.. 0 kr. 872 
Vextir af sparisjóðsbók 19445 .......0.0.0.0000.0 0 —- 40 877 
Vextir af vaxtaaukar. 1255 .............0.0.00.000 00. — 238 860 

kr. 280609 

Gjöld 
Tekjuafgangur  .........0...0.0.0 0. kr. 280 609 

kr. 280 609 

Efnahagsreikningur pr. 31. desember 1977. 

Eignir: 
Sparisjóðsbók 12445 „..........0.000.0..0 00. kr. 356 869 
Vaxtaaukareikningur .............0..0.0.000000 00 — 1238 860 

kr. 1595 729 

Skuldir: 
Höfuðstóll .........0 kr. 1000 000 
Tekjuafgangur f. f. árum .................... kr. 315 120 
Tekjuafgangur frá 1977 .......0.0000000 — 280 609 

————— kr. 595729 

kr. 1595 729 

Selfossi, 15. janúar 1978. 

f. h. Kvennfélags Selfoss 

Arndís Þorbjarnardóttir, form. La 4 Ey 8 ; 
a 

Eignir eru staðreyndar. Engar athugasemdir. 

Skrifstofa Árnessýslu, 30. janúar 1978, 

Páll Hallgrímsson, 

sýslumaður Árnessýslu.
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REGLUGERÐ 

um þorskfisknet. 

1. gr. 

Á tímabilinu 1. janúar til 15. maí, skal lágmarksmöskvastærð þorskfiskneta, sem 

heimilt er að nota, vera 7 þumlungar (178 mm). 

Á tímabilinu 16. maí til 31. desember skal lágmarksmöskvastærð þorskfiskneta, 

sem heimilt er að nota, vera 6 þumlungar (152 mm). 

2. gr. 
Þegar möskvi er mældur, skal hann teygður horna á milli eftir lengd netsins. 

Skal þá flöt mælistika, sem er jafnbreið leyfilegri lásmarksmöskvastærð (sbr. 1. gr.) 

og mm þykk, komast auðveldlega í gegnum möskvann, þegar netið er vott. 

8. gr. 
Allir netadrekar skulu ávallt greinilega merktir umdæmisbókstöfum og tölum 

þeirra skipa, sem nota þá. Merki þessi skulu vera soðin á netadrekana. 

4. gr. 

Netabaujur skulu vera á báðum endum netatrossu og skulu allar netabaujur 

merktar með flaggi, sem komið er fyrir efst á baujustönginni. Á flaggið 

skal mála umdæmisbókstafi og tölur þess skips, sem notar netin. Auk þessa er heimilt 

að auðkenna flaggið með merki skipsins. Undir fyrrnefndu flaggi skal komið fyrir 

öðru flaggi þar sem á er málað númer hverrar netatrossu þannis, að allar netatrossur 

skipsins séu tölusettar frá einum og til þess fjölda, sem skipinu er heimilt að nota 

samkvæmt 9. gr. reglugerðar þessarar. Auk þessa skulu allir belgir merktir með um- 

dæmisbókstöfum og tölum bess skips, sem notar þá. 

5. gr. 
Merkingar á banjuflöggum og belgjum skulu vera greinilegar og skulu stafir 

stórir og skýrir. 

6. gr. 
Verði breytingar á umdæmisbókstöfum eða tölum skips. ber að breyta merkingum 

á veiðarfæraútbúnaði í samræmi við þá breytingu. 

7. gr. 
Þegar netadrekar, netabaujur og belgir eru nm borð í veiðiskipi, skulu þau vera 

merkt Í samræmi við 35. gr., eftir því sem við á. 

8. gr. 

Skipstjóra skal skylt að merkja net sín þannig, að glöggt megi greina, hvor endi 

netatrossu sé anstur- eða vesturendi og er þá miðað við réttvísandi norður- og suður- 

línu. Skal merking framkvæmd á þann hátt, að á miðju baujustangar á vestari enda 

trossu skal komið fyrir netahring (flot), sem hæglega má losa og færa milli bauju. 

Legsi skip net sín á svæði þar sem togveiðar eru heimilar er skipstjóra skylt að 

auðkenna vestari enda netatrossa með hvítu blikkljósi.
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9. gr. 
Skipum, sem hafa 12 menn eða fleiri í áhöfn skal óheimilt að hafa fleiri en 150 

net í sjó. 

Sé áhöfn í1 menn skulu ekki fleiri en 135 net í sjó. 
Sé áhöfn 10 menn skulu ekki fleiri en 120 net í sjó. 
Sé áhöfn 8 eða 9 menn skulu ekki fleiri en 105 net í sjó. 
Sé áhöfn 6 eða 7 menn skulu ekki fleiri en 90 net í sjó. 
Sé áhöfn 5 menn skulu ekki fleiri en 75 net í sjó. 
Sé áhöfn 4 menn skulu ekki fleiri en 60 net í sjó. 
Sé áhöfn 3 menn eða færri skulu ekki fleiri en 45 net í sjó. 
Takmörkun þessi á netafjölda í sjó miðast við 60 faðma langa slöngu. 

10. gr. 
Um páska skal haga veiðum þannig, að á tímabilinu frá og með skírdegi til og 

með páskadegi, skal hámarksfjöldi leyfðra neta í sjó vera fjórðungi færri en segir 
í 9. gr. og gildir þetta um alla þargreinda flokka. 

11. gr. 
Þorskfisknet skulu lögð í eina stefnu í sama veiðisvæði, eftir því sem við verður 

komið. 

12. gr. 
Týni skip þorskfisknetum í sjó, ber skipstjóra að reyna að slæða þau upp. Takist 

það ekki skal hann tilkynna það til Landhelgisgæslunnar og skýra frá staðsetningu 
netanna, eins nákvæmlega og unnt er. 

13. gr. 
Eigi ná ákvæði reglugerðar þessarar til fiskveiða í þágu vísindalegra rannsókna. 

14. gr. 
Auk almenns eftirlits Landhelgisgæslu með veiðum og veiðarfærum hafa sér- 

stakir eftirlitsmenn sjávarútvegsráðuneytisins eftirlit með því, að ákvæðum reglu- 
gerðar þessarar sé fylgt og skal skipstjóri veiðiskips gera eftirlitsmanni kleift að gera 
þær athuganir á veiðarfærum skipsins, er hann telur nauðsynlegar. 

15. gr. 
Brot á ákvæðum reglugerðar þessarar varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum 

laga nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. Með mál út af brotum 
skal farið að hætti opinberra mála. 

16. 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 
beim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt eru felldar úr gildi reglugerð nr. 51 23. mars 1979, um verndun fiski- 
miða fyrir veiði með þorskfisknetum, reglugerð nr. 392 31. desember 1974, um möskva- 
stærð og útbúnað þorskfiskneta, og reglugerð nr. 357 91. nóvmber 1974, um merkingu 
Þorskfiskneta.
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Ákvæði til bráðabirgða. 

Þrátt fyrir ákvæði 1. gr. reglugerðar þessarar er heimilt á tímabilinu 16. maí til 

31. desember 1978, að nota þorskfisknet með lágmarksmöskvastærðinni 52 þumlungur 

(140 mm), enda hafi þeirra verið aflað eða ráðstafanir gerðar til að afla þeirra fyrir 

gildistöku reglugerðar þessarar. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 13. mars 1978. 

Matthías Bjarnason.   
Jón B. Jónasson. 

Nr. 130. . 17. mars 1978. 

AUGLÝSING 

um gildistöku laga nr. 44 20. maí 1975 um breyting á lögum um 

framsal sakamanna til Danmerkur, Finnlands, Noregs 

og Svíþjóðar, nr. 7 14. mars 1962. 

Ákveðið hefur verið samkvæmt heimild í 6. gr. laga nr. 44 20. maí 1975, um breyl- 

ing á lögum um framsal sakamanna til Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar, 

nr. 7 14. mars 1969, að þau lög skuli öðlast gildi gagnvart Danmörku, Finnlandi, Noregi 

og Svíþjóð hinn 1. apríl 1978. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 17. mars 1978. 

F. hr. 

Baldur Möller.   
Jón Thors. 

  

Stjórnartíðindi B 9, nr. 116— 130. Útsáfudagur 21. mars 1978.
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HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Grenivík í Suður-Þingeyjarsýslu. 

I. KAFLI 

Takmörk hafnarinnar. 

1. gr. 
Höfnin takmarkast að vestan af línu, sem hugsast dregin frá norðurenda Þengils- 

höfða (Nöfum) í norðurenda Hríseyjar, en að norðan af línu, sem hugsast dregin 
réttvísandi í vestur frá íbúðarhúsinu á Melum. 

II. KAFLI 

Stjórn hafnarinnar og rekstur. 

2. gr. 
Hreppsnefnd Grýtubakkahrepps hefur á hendi stjórn og rekstur hafnarinnar 

undir yfirstjórn þess ráðuneytis, sem fer með hafnamál. 
Framkvæmd hafnarmála og eftirlit með höfninni skal fela hafnarnefnd. 
Hafnarnefnd skal skipuð 3 fulltrúum og 2 varafulltrúum, sem kosnir eru af 

hreppsnefnd. Hafnarnefnd kýs sér sjálf formann og skiptir með sér verkum. 
Kjörtímabil hafnarnefndar er 4 ár. 
Hafnarvörður, eða sá, sem sér um daglegan rekstur og eftirlit hafnarinnar, á sæti 

á fundum hafnarnefndar og hefur þar málfrelsi og tillögurétt. 
Hafnarnefnd sér um skrifstofuhald, fjármál og reikningsskil hafnarinnar. 

3. gr. 
Hreppsnefnd skipar hafnarvörð eða umsjónarmann og aðra fasta starfsmenn 

eftir tillögum hafnarnefndar og setur þeim erindisbréf, þar sem m.a. verksvið þeirra 
er ákveðið. Daglegan rekstur, framkvæmdir, eftirlit og umsjón, annast hafnarvörður 
í samráði við hafnarnefnd. 

TIl. KAFLI 

Um almenna reglu á höfninni og hafnarsvæðinu. 

4. gr. 
Skip telst í reglugerð þessari hvert fljótandi far. 

5. gr. 
Sérhver skipstjóri, sem á skipi sínu kemur á höfnina að bryggju eða að hafnar- 

bakka, skal gæta fyllsta öryggis í allri umferð á höfninni. Hann skal vera kunnugur 
ákvæðum reglugerðar hafnarinnar, svo og skipshöfn hans öll. 

B 25 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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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, 

tálmi þeir með því fermingu, affermingu eða önnur störf, sem þar eru unnin. Banna 

má ónauðsynlegan akstur hvers kyns ökutækja um bryggjur og hafnarbakka. 

8. gr. 

Skylt er að gæta ýtrustu varúðar Í meðferð opins elds og óbyrgðra ljósa í skipum 

á höfninni, sem flytja eldfim efni og efni, sem sprengihætta stafar af. Hið sama 

gildir um tóbaksreykingar og ber, ef þurfa þykir, að banna þær á þeim stöðum, 

þar sem um eldhættu eða sprengihættu gæti verið að ræða (Sjá 22. gr.). 

9. gr. 

Ekki má kasta í höfnina, hvorki frá skipum né hafnarbakka eða bryggjum, 

kjölfestu, ösku, dauðum fiski, fiskúrgangi, veiðarfærum, trossum, vírum, matar- 

leifum, umbúðum eða neins konar rusli. Allt þess háttar skal flutt á þann stað, 

sem hafnarvörður vísar til. Ekki má láta olíur, eða vatn mengað olíu, renna Í 

höfnina. Þegar olía er látin í skip eða losuð úr því, skal þess gætt, að ekkert af 

henni renni í höfnina, á hafnarmannvirki eða þilfar skipsins. 

IV. KAFLI. 

Um legu skipa í höfninni og afgreiðslu þeirra. 

10. gr. 

Þegar skip leitar hafnar, skal skipstjóri eða umboðsmaður skipsins tafarlaust 

snúa sér til hafnarvarðar, er vísar honum á legustað fyrir skipið. Leggist skipið við 

hafnarmannvirki, skulu landfestar bundnar þar, sem starfsmenn hafnarinnar segja 

til um. 

11. gr. 

Ef sjúkdómur er á skipinu eða ástæða þykir til að ætla að sótthætta geti stafað 

af því, ber hafnarverði að sjá um, að fylgt sé þeim reglum, sem settar eru Í lögum 

um varnir gegn því, að næmir sjúkdómar berist til Íslands. 

12. gr. 

Skip, sem ekki er verið að ferma eða afferma, eða ekki er unnið við, mega aldrei 

liggja þannig á höfninni, að þau tálmi vinnu við önnur skip, og skal skylt að hlýða 

boðum starfsmanna hafnarinnar um það, hvort þau skuli flutt. Ef ekki er orðið við 

boðum starfsmanna hafnarinnar í þessum efnum, er heimilt að færa skipið á kostnað 

eiganda. 

Brottfarartíma skips skal skipstjóri tilkynna hafnaryfirvöldum með minnst 

tveggja tíma fyrirvara. 

13. gr. 

Sé nauðsynlegt talið, að skipum, sem fermd eru eða affermd, sé lagt hverju 

við hliðina á öðru, er heimilt að flytja farm þeirra skipa, er utar liggja, yfir þilfar 

hinna. Skipshöfn og farþegum þeirra skipa, sem utar liggja, er einnig heimil nauðsyn- 

leg umferð um þilför þeirra skipa, er nær liggja.
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14. gr. 
Í sérhverju skipi, sem ekki hefur leyfi hafnarvarðar til að liggja mannlaust á 

höfninni, skal jafnan vera a. m. k. einn maður, er getur tekið við fyrirskipunum 
frá starfsmönnum hafnarinnar og framkvæmt þær í samræmi við það, sem reglu- 
gerð 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 þannig 
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 hafnar- 
vörður þess. 

16. gr. 
Skip mega ekki láta vélarnar sanga af svo miklu afli, að öðrum skipum eða 

hafnarmannvirkjum stafi af því hætta. 

17. gr. 
Ekki má krækja hökum í bryggjur eða hafnarbakka. Ekki mega skip hleypa 

vatni á bryggju eða hafnarbakka, hvorki við þvott á þilfari né heldur, er þau hleypa 
burt vatni á annan hátt. Búa skal svo um með hlífum, að vatnið fari beint í höfnina. 

18. gr. 
Ef skip lendir á grynningum og sekkur, þar sem það að áliti hafnarnefndar 

tálmar greiðri notkun hafnarinnar eða umferð um hafnarsvæðið, skal fjarlægja það 
svo fljótt sem við verður komið. Verði dráttur á því má hafnarvörður láta fjarlægja 
skipið á kostnað eiganda og er honum, ef nauðsyn krefur, heimilt að láta selja 
skipið til lúkningar kostnaðinum. 

19. gr. 
Áður en kjölfesta er flutt úr skipi eða á skip, skal hafnarverði gert viðvart 

og ákveður hann þá, hvar losun eða lestun kjölfestunnar fer fram. 
Við losun eða lestun á kjölfestu, sandi, kolum eða öðru þess háttar, er skylt að 

hafa svo tryggar hlífar á milli skipsins og hafnarbakka, bryggjunnar eða bátanna, 
að ekkert falli fyrir borð. Sé þess eigi gætt, getur hafnarvörður stöðvað verkið, uns 
umbætur hafa farið fram. 

Skipstjóri skal sjá um, að kjölfesta sú, sem flutt hefur verið í land, sé þegar 
í stað flutt burt af löndunarstaðnum þangað, sem hafnarvörður vísar til. 

20. gr. 
Þegar lokið er fermingu eða affermingu, skal eigandi skips láta hreinsa bryggju 

þá eða hafnarbakka, sem notuð hafa verið, sé þess talin þörf. Farist það fyrir, skal 
hafnarvörður sjá um að það sé gert, en eigandi skips greiði þann kostnað, er af 
því leiðir. 

V. KAFLI 

Um skip, sem lagt er í lægi. 

21. gr. 
Skipum má leggja í lægi á höfninni með sérstöku leyfi hafnarnefndar, sé það 

gert undir umsjón hafnarvarðar, sem ákveður legustaðinn, legufærin og fyrirkomulag 
allt, er varðar lagningu skipsins.
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22. gr. 
Meðan skip liggur mannlaust í lægi á höfninni, skal ekki sjaldnar en á eins 

mánaðar fresti fara út í það til að líta eftir, hvort legufæri eða annað hefur farið 
úr lagi eða bilað. Ef svo reynist, skal lagfæra það svo fljótt sem auðið er. 

Leyfi hafnarnefndar til að leggja skipi í lægi er bundið því skilyrði, að ef 
skipið sekkur láti eigandi þess taka það upp eða sprengja það sundur, svo það skemmi 
ekki höfnina. Sé því ekki fullnægt innan tiltekins frests, getur hafnarnefnd látið 
framkvæma verkið á kostnað eiganda. 

23. gr. 

Heimilt er að leggja skipi í lægi á höfninni, þó að það sé mannlaust, sé það 

svo þétt að áliti hafnarnefndar, sem getur framkvæmt eða látið framkvæma á því 

rannsókn á kostnað eiganda að ekki stafi af því nein hætta. Á þessum skipum skal 
tendrað ljós samkvæmt reglum þeim, sem settar eru í alþjóðasjóferðareglum um 

skip, er liggja fyrir akkeri. Áður en skipstjóri fer af skipinu, skal hann skriflega 

tilkynna hafnarverði um umsjónarmann búsettan í því lögsagnarumdæmi, sem höfnin 

er Í, sem skal hafa umsjón skipsins á hendi, og skal skipstjóri ganga úr skugga 

um, að hafnarvörður sé samþykkur útnefningu umsjónarmannsins. 
Hafnarnefnd getur krafist þess, ef henni finnst ástæða til, að umsjónarmaður 

hafi skipstjórnarréttindi og búsetu það nálægt hafnarsvæðinu, að auðvelt sé að ná 
til hanns í tæka tíð, er færa þarf skipið, eða til annarra þeirra aðgerða, er skipið 

snerla. 

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 

framkvæma 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, dynamit, geomit eða þess 

konar efni, mega eki fara inn á höfnina fyrr en tilkynnt hefur verið um farm til 

hafnarvarðar og afferming leyfð undir eftirliti brunavarðar, ef til þess þykir ástæða. 

Um útskipun á sams konar farmi gilda sömu varúðarreglur. 

25. gr. 
Skip, sem hafa meðferðis þau efni, sem nefnd eru í næstu grein hér á undan, 

skulu, er þau koma inn á höfnina með þess konar farm, hafa á framsiglutoppi 

alþjóðlegt merkjaflagg með bókstafnum „B“ að degi til, en að næturlagi rautt ljós 

í stað þess. Merki skal hafa uppi svo lengi sem skipið er í höfn og um hættu getur 

verið að ræða. Skip, sem ekki hafa framsiglu, skulu þess í stað reisa a. m. k. þriggja 

metra háa stöng, sem flagginu eða ljósinu skal komið fyrir á. 

VII. KAFLI 

Um gjöld til hafnarinnar. 

26. gr. 

Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvæmt gjaldskrá, sem hafnarstjórn 

semur í samræmi við 26. gr. hafnalaga nr. 45/1973, og samgönguráðuneytið stað- 

festir.
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VIT. KAFLI. 

Ýmis ákvæði. 

27. gr. 
Um skaðabótaskyldu vegna skemmda á höfninni, mannvirkjum hennar, tækjum 

og útbúnaði, fer eftir almennum reglum. 
Ef samningum verður ekki við komið um skaðabætur, má ákveða þær af 

tveimur óvilhöllum, dómkvöddum mönnum. Hvorum aðila fyrir sig er heimilt að 
krefjast yfirmats, en gera skal það, áður en einn mánuður er liðinn frá því, er matsgerð 
er lokið. Yfirmat skal framkvæmt af Þremur óvilhöllum, dómkvöddum mönnum. 
Kostnaðinn við yfirmat greiðir sá, sem krafðist yfirmats, ef það sengur honum ekki 
í vil. Að öðrum kosti greiðir hinn aðilinn kostnaðinn. 

28. gr. 
Engum, sem bakað hefur sér refsingu eða skaðabótaskyldu fyrir brot á reglugerð 

Þessari, heimilast að fara burt 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 sefa forráða- 

mönnum skips, skal gefa stýrimanni, ef skipstjóri er ekki á skipi og eigi heldur umboðs- 
maður bans samkvæmt 10. gr. Ef stýrimaður er fjarverandi má sefa einhverjum 
öðrum af skipshöfninni skipunina, og er það jafngilt því, sem skipstjóri hefði fengið 
skipunina sjálfur. 

30. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 100 000.00 nema þyngri 

refsing ligsi 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 hafnarlögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 

festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim. sem 
hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur niður hafnarreglugerð fyrir Grenivíkurhöfn, nr. 17 924. janúar 
1969. 

Samgönguráðuneytið, 7. mars 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Kristinn Gunnarsson. 
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GJALDSKRÁ 

fyrir hafnarsjóð Grenivíkur í Suður-Þingeyjarsýslu. 

IT KAFLI 

um hafnargjöld í Grenivík. 
. 1. gr. 
Öll skip skulu greiða hafnargjöld til hafnarsjóðs, er þau koma inn fyrir tak- 

mörk hafnarinnar. Öll gjöld til hafnarinnar greiðast af brúttóstærð skipanna eins 
og hún er mest, meðan skipið hefur viðdvöl í höfninni. Undanþegin greiðslu lestar-
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gjalds 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. 
Lestagjöld. 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 

400 brúttórúmlestir skulu greiða lestargjald, kr. 15.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 7.80 á brúttórúmlest. 

c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 15.60 á brúttórúmlest 

þó ekki oftar en tvisvar Í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestargjald einu sinni á ári kr. 1 040.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 5 180.00. 

Gialddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 
Undanþegin greiðslu lestargjalds 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. 780 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið leggur 

bundið. 
Fiskiskin 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 bryggjusgjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 840.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gialddasi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin brygsjugjaldi. 

4. gr. 

Vörugjöld. 

Vörusjald skal greiða af öllum vörum, svo og skepnum, lifandi eða dauðum, 

sem skipað er út og upp á hafnarsvæðinu með þeim undantekningum, er síðar 

getur. 
5. gr. 

Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skips eru ákveðnar til umhleðslu og eiga 

því ekki að legsjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins hálft vörugjald. 

Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara áfram með sama skipi, enda sé 

það ákveðið í farmskrá, greiðist ekkert vörugjald. 

6. gr. 
Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 

a. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess setið í farmskrá. 

b. Vistir og aðrar nauðsynjar til skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar eru 

úr landi. Ennfremur salt og ís, sem flutt er úr landi í íslensk skip til eigin 

notkunar. 

c. Bréfapóstur og farangur ferðamanna. 

7. gr. 

Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd með umbúðum. Brot úr gjald- 

einingu, sem nemur helmingi eða meira, telst heil gjaldeining.
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Fara skal eftir farmskrá skipa við ákvörðun og útreikning vörugjalds. Skip- 
stjóri er skyldur til að láta hafnarverði í té eftirrit af farmskrá skips síns. Sé engin 
farmskrá fyrir hendi skal skipstjóri gefa drengskaparvottorð um vörumagn, sem 
skip hans hefur fermt eða affermt. Þyki hafnarnefnd ástæða til, setur hún hvenær sem 
er látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hún telur hentugast, svo sem vega afla 
á vog hafnarinnar gegn vigtargjaldi, sem hafnarnefnd ákveður. Reynist vöru- 
magnið meira en upp var gefið, greiðir skipið kostnaðinn. Ef ýmsar vörutegundir 
eru Í sömu vörusendingu og beri farmskrá ekki með sér greinilega sundurliðun í 
tegundir, skal reikna vörugjaldið eftir þeirri tegund, sem hæst vörugjald ber. 

8. gr. 
Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá segir til um og 

greiða gjald sem þar segir. Minnsta vörugjald skal vera 200.00. 

Leiki vafi á því, í hvaða flokki skuli telja vöru, skal hafnarvörður skera úr 
um það, en úrskurði hans má áfrýja til hafnarnefndar. 

9. gr. 

Vörugjaldskrá. 

1. fl.:; Gjald kr. 284.00 fyrir hver 1000 kg.: 

a. Vara flutt í lausu máli í miklu magni, meira en 500 tonn í farmi, t. d. bensín, 

brennsluolíur, kol, korn, salt, vikur. 

b. Þungavarningur, sekkjavörur, óunnið járn og stál til iðnaðar eða mannvirkja- 

gerðar, hráefni til iðnaðar, útgerðarvörur, smurningsolíur, sjávarafurðir, land- 

búnaðarafurðir og iðnaðarvörur til útflutnings. 

2. fl.: Gjald kr. 600.00 fyrir hver 1000 kg.: 

Iðnaðar- og byggingarvörur, unnar og hálfunnar, pökkuð og niððursoðin mat- 
væli, ávextir, vefnaðarvörur, fatnaður. 

3. fl.: Gjald kr. 1660.00 fyrir hver 1000 kg.: 

a. Vélar og tæki hvers konar og varahlutir til þeirra, heimilisvélar og skrifstofu- 
vélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, hreyflar, mæli- 
tæki, húsgögn. útvarps- og sjónvarpstæki. hljóðfæri, úr, klukkur, myndavélar, 
sjónaukar, glysvarningur alls konar, vín, tóbak, ilmvötn, snyrtivörur. 
Af flutningi vinnuvéla innanlands, skal veita allt að 50% afslátt. 

b. Vörur, sem ekki verða flokkaðar annars staðar eftir þyngd. 

4. fl.: Gjald kr. 162.00 fyrir hvern rúmmetra: 

Timbur og annað eftir rúmmáli. 

5. fl.: Gjald 0.85%: 

Sjávarafli lagður á land á hafnarsvæðinu til vinnslu eða brottflutninss. Gjaldið 
reiknast af heildarverðmæti aflans. Kaupanda aflans bera að afhenda til hafnar- 
nefndar skýrslu um keyptan afla mánaðarlega, t.d. afriti af aflaskýrslu til Fiski- 
félags Íslands. 

Aflagjaldið fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans inn- 
heimtir gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því til hafnarsjóðs Þótt hann van- 
ræki innheimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mánaðar. 
lega. 

Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 135.00.
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10. gr. 
. Hafnsögugjald. 

Öll erlend og innlend skip skulu skyld að greiða hafnsögugjald í hvert sinn, sem 
þau koma inn á innri höfnina, hvort sem þau nota hafnsögumann eða ekki. Þó skulu 
innlend fiskiskip, sem ekki eru skrásett á Grenivík og eru minni en 500 brúttórúm- 
lestir að stærð, því aðeins greiða hafnsögugjald að þau njóti leiðsagnar hafnsögu- 

manns. Sömu undanþágu njóta fiskiskip skráð á Grenivík. 

11. gr. 

Hafnsögugjald skal greiðast sem hér segir: 

a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða læsi kr. 3 100.00 fyrir hvert skip, 

auk kr. 7.80 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. 

c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 675.00 í hafnsögu- 

sjóð. 

. 12. gr. 

Ýmis gjöld til hafnarinnar. 

Fyrir að leggja skipi eða báti í fjöru hafnarinnar til hreinsunar eða aðgerðar skal 
greiða kr. 300 00 af hverri brúttórúmlest skipsins eða bátsins fyrir hvern sólarhring 
eða hluta úr sólarhring, þó aldrei minna en kr. 300.00. 

13. gr. 
Fyrir að leggja vörur, sem affermdar eru, á land hafnarinnar, skal greiða kr. 7.00 

fyrir hvern m? af landi því, sem varan liggur á fyrir hvern sólarhrings, talið frá öðrum 
degi eftir að affermingu er lokið. Sama gjald skal greiða fyrir vörur, sem fluttar ern 
á land hafnarinnar og fara eiga í skip. 

14. gr. 

Fyrir lóðir hafnarinnar, geymsluhús og önnur mannvirki, sem eru leigð ein- 
stökum mönnum eða félögum um lengri tíma, skal greiða gjald, sem ákveðið verður 
með samningi. 

Ársleisa fyrir bensintanka. olíutanka og dælur á hafnarsvæðinu skal vera kr. 
17 500.00 fyrir hvern. Gjalddagi er 1. apríl ár hvert. 

15. gr. 
Fyrir vatn til skipa greiðist kr. 150.00 fyrir hverja smálest, en minnsta gjald skal 

þó vera kr. 900.00. Skip, sem skrásett eru á Grenivík, eru undanbegin vatnsskatti. 

16. gr. 

Önnur þjónusta, sem höfnin kann að láta skipum eða öðrum aðilum í té og ekki 

er talin falla undir þau gjöld, sem hér eru að framan talin skal greiða samkvæmt 

reikningi frá hafnarnefnd. 

11. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu gjalda. 

17. gr. 
Hafnarnefnd sér um innheimtu hafnargjalda.
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18. gr. 
Skipstjóri, formaður eða eigandi ber ábyrgð á greiðslu hafnargjalda. Hafnar- 

sjóður hefur haldsrétt í skipum, uns hafnarsjöld eru greidd. Þegar gjalddagar eru 
ekki ákveðnir í reglugerð þessari, skal greiða gjöldin áður en skipið fer burt úr 
höfninni. 

19. gr. 
Leigugjald fyrir lóðir og seymsluhús hafnarinnar greiði móttakandi af vörum, 

sem fluttar ern úr húsum eða af lóð hafnarinnar. 
Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa skil 

á greiðslu Ef skip eða bá“ur hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri, formaður 
eða eigandi ábyrgð á greiðslu vóru sla sins. 

Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, sreiðir sá vörugjaldið. sem affermir 
Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar. fellur í gjalddaga, þesar sens 

hefur verið frá farmskrá. Vörusjald af vörum, sem fluttar eru frá bryggju að bólvirki, 
fellur í gjalddaga, þegar vörurnar eru komnar á skip. 

Hafnarsjóður hefur haldsrétt í vörunum eða andvirði þeirra, uns gjaldið er greitt. 

   

20. gr. 
Gjald fyrir að nota krana, snorbrautir eða önnur tæki og áhöld greiðir sá, sem 

semur við hafnarnefnd um afnotin. 

21. gr. 
Öl gjöld samkvæmt re glugerð þessari má taka löstaki og hafa þan forsangsrétt 

sem önnur opinber sjöld, sbr. 83. gr. b. tölulið 3. skiptalasanna. Auk bess ern skips- 
gjöldin trygsð með lögveði í skipinu og gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveð- 
skuldum. 

Skipasjöld teljast í resluserð þessari öll þau gjöld, sem skini ber að greiða til 
hafnarinnar, svo sem lestargjald. þÞrvesjugjald og bafnsögusjald, 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 þesar gildi og birtist til eftirbreytni öllum Þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Samgöngnráðuneytið, 7. mars 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Kristinn Gunnarsson. 

9. mars 1978. Nr. 133. 
SAMÞYKKT" 

um sýsluvesasjóð í Mýrasýslu. 

1. gr. 
Í Mýrasýslu skal vera sýsluvegasjóður. Skal úr þeim sjóði sreiða kostnað 

við viðhald og lagningu sýsluvega skv. 2. gr., í samræmi við staðfesta sýslnvesa- 
áætlun, sbr. þó 52, gr. vegalaga nr. 6/1977. 

2. 

Um töku vega í tölu sýsluvega fer eftir ákv æðum vegalaga hverju sinni. 
Sýsluvegir eru: 
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Skiphylsvegur: 
Lækjarbugsvegur: 
Brúarfossvegur: 
Fíflholtavegur: 
Einholtavegur: 
Kálfalækjarvegur: 
Akravegur 1: 
Akravegur NI: 

Traðavegur: 

Laxárholtsvegur: 
. Hólmakotsvegur: 
. Hundastapavegur: 

Skíðsholtavegur: 
Melsvegur: 

Ytri-Hraundalsvegur: 
Svarfhólsvegur: 

. Ánastaðavegur: 
Staðarhraunsvegur: 
Seljavegur: 

. Helgastaðavegur: 
Hamraendavegur: 
Hítardalsvegur : 

. Vogsvegur: 
Álftárvegur: 

. Hamravegur: 

Hrafnkelsstaðavegur: 

Álftártunguvegur: 
Álftártungukotsvegur: 
Arnarstapavegur: 

Álftárbakkavegur: 
Þverholtsvegur: 
Álftárósvegur: 
Hofsstaðavegur: 

Straumfjarðarvegur: 
Knarranesvegur: 

Sveinsstaðavegur: 
Álftanesvegur: 
Kvíslhöfðavegur: 
Miðhúsavegur: 

Lambastaðavegur: 
Leirulækjarselsvegur: 

16. Leirulækjarvegur: 
Smiðjuhólsvegur: 

Urriðaárvegur: 

Grenjavegur: 
Grímsstaðavegur: 

Syðri-Hraundalsvegur: 
Árbæjarvegur: 
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Hraunhreppur. 

Af Ólafsvíkurvegi 
Af Skiphylsvegi 
Af Ólafsvíkurvegi 

Af Hraunhreppsvegi 
Af Hraunhreppsvegi 
Af Hraunhreppsvegi 
Af Hraunhreppsvegi 
Af Akravegi 
Af Hraunhreppsvegi 
Af Hraunhreppsvegi 
Af Hraunhreppsvegi 
Af Hraunhreppsvegi 
Af Sauravegi 
Af Staðarhraunsvegi 
Af Svarfhólsvegi 
Af Staðarhraunsvegi 
Af Hraunhreppsvegi 

Af Staðarhraunsvegi 

Af Hólmakotsvegi 
Af Hítardalsvegi 
Af Seljavegi 
Af Staðarhraunsvegi 
Af Hraunhreppsvegi 
Af Ólafsvíkurvegi 
Af Sauravegi 
Af Hraunhreppsvegi 

Álftaneshreppur. 
Af Ólafsvíkurvegi 
Af Álftártunguvegi 
Af Álftárneshr.v. 
Af Álftárneshr.v. 
Af Álftárneshr.v. 
Af Álftárneshr.v. 
Af Álftárneshr.v. 
Af Álftárneshr.v. 
Af Straumfjarðarvegi 
Af Álftaneshr.v. 
Af Álftanesvegi 
Af Álftanesvegi 
Af Álftanesvegi 
Af Álftanesvegi 
Af Álftaneshreppsvegi 
Af Álftaneshreppsvegi 
Af Álftaneshreppsvegi 
Af Ólafsvíkurvegi 
Af Grímsstaðavegi 
Af Grímsstaðavegi 

Af Grímsstaðavegi 

Af Grímsstaðavegi 

9. mars 1978. 

Skiphyl. 
Lækjarbug. 
Brúarfossi. 

Fíflholtum. 

Einholtum. 

Kálfalæk. 
Ökrum. 
Ökrum I. 

Tröðum. 

Laxárholti. 
Hólmakoti. 

Hundastapa. 

Skíðsholtum. 

Mel. 

Ytri-Hraundal. 

Svarfhóli. 

Ánastöðum. 

Staðarhrauni. 

Seljum. 
Helgastöðum. 

Hamraendum. 

Hítardal. 
Vogi. 
Álftá. 
Hömrum. 

Hrafnkelss. 

Álftártungu. 
Álftártungukoti. 
Arnarstapa. 

Álftárbakka. 

Þverholtum. 

Álftárósi. 
Hofsstöðum. 

Knarrarnesi. 

Knarrarnesi. 

Sveinsstöðum. 

Álftanesi. 

Kvíslhöfða. 

Miðhúsum. 

Lambastöðum. 

Leirulækjarseli. 
Leirulæk. 

Smiðjuhóli. 

Urriðaá. 

Grenjum. 

Grímsstöðum. 

Syðri-Hraundal. 
Árbæ.
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23. 
24. 

þa
 

a
 

Lyngbrekkuvegur: 

Valshamarsvegur: 

Stangarholtsvegur: 
Ánabrekkuvegur: 
Rauðanesvegur: 
Þursstaðavegur: 
Tungulækjarvegur: 
Borgarvegur: 

Jarðlangsstaðavegur: 
Laufásvegur: 

Svignaskarðsvegur: 
Ölvaldsstaðavegur: 

. Beigaldavegur: 

Valfellsvegur: 

Brennistaðavegur: 
Lækjarkotsvegur: 
Bóndhólsvegur: 
Einarsnesvegur: 

Gljúfurárvegur: 
Stóra-Fjallsvegur: 

. Litlu-Grafarvegur: 
Valbjarnarvallarvegur: 

. Birkibólsvegur: 

Staðarvegur: 

- Heyholtsvegur: 

Galtarholtsvegur: 
. Gufuárvegur: 

Eskiholtsvegur: 

- Krumshólavegur: 
. Trönuvegur: 

Miðbæjarvegur: 
. Efstabæjarvegur: 
. Neðstabæjarvegur: 

Sólheimatunguvegur: 
Haugavegur: 

Munaðarnesvegur: 

Stóru-Skógarvegur: 

Litla-Skarðsvegur: 

Laxfossvegur: 

Selhagavegur: 
Ásbjarnarstaðavegur: 
Sleggjulækjarvegur: 

Gunnlaugsstaðavegur: 

. Guðnabakkavegur: 

Hjarðarholtsvegur: 

Varmalandsvegur: (fél). 

Varmalandsvegur: (skól). 

Einifellsvegur: 
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Af Ólafsvíkurvegi 
Af Grímsstaðavegi 

Borgarhreppur. 

Af Ólafsvíkurvegi 
Af Ólafsvíkurvegi 
Af Þursstaðavegi 
Af Þursstaðavegi 
Af Ólafsvíkurvegi 
Af Ólafsvíkurvegi 
Af Stangarholtsvegi 
Af Ólafsvíkurvegi 
Af Vesturlandsvegi 
Af Ferjubakkavegi 

Af Ferjubakkavegi 
Af Vesturlandsvegi 
Af Vesturlandsvegi 
Af Vesturlandsvegi 

Af Vesturlandsvegi 
Af Vesturlandsvegi 
Af Vesturlandsvegi 
Af Valbjarnarvegi 
Af Valbjarnarvegi 
Af Vesturlandsvegi 
Af Valbjarnarvegi 
Af Vesturlandsvegi 
Af Vesturlandsvegi 

Af Staðarvegi 
Af Vesturlandsvegi 

Af Hvítárvallavegi 
Af Ferjubakkavegi 

Af Ferjubakkavegi 
Af Ferjubakkavegi 

Af Ferjubakkavegi 
Af Ferjubakkavegi 

Stafholtstungnahreppur. 

Af Vesturlandsvegi 

Af Borgarfjarðarbr. 

Af Vesturlandsvegi 

Af Vesturlandsvegi 

Af Vesturlandsvegi 

Af Vesturlandsvegi 

Af Ásbjarnarstaðavegi 
Af Þverárhlíðarvegi. 
Af Ásbjarnarstaðavegi 

Af Guðnabakkavegi 

Af Þverárhlíðarvegi. 

Af Þverárhlíðarvegi. 
Af Varmalandsvegi 

Af Varmalandsvegi 

Af Varmalandsvegi 

að 

að 

að 

að 

að 

að 
að 

að 

að 

að 

að 
að 
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Lyngbrekku. 
Valshamri. 

Stangarholti. 
Ánabrekku. 
Rauðanesi. 
Þursstöðum. 

Tungulæk. 
Borg. 
Jarðlangsstöðum. 
Laufási. 

Svignaskarði. 
Ölvaldsstöðum. 

að Beigalda. 

að 

að 

að 

að 

að 

að 

að 

að 

að 

að 

að 

að 

að 

að 

að 

að 

að 

að 

að 

að 

að 

að 

að 

að 

að 

að 

að 

að 

að 

að 

að 

að 

að 

að 

að 

Valfelli. 
Brennistöðum. 

Lækjarkoti. 

Bóndhóli. 
Einarsnesi. 
Gljúfurá. 
Stóra-Fjalli. 
Litlu-Gröf. 
Valbjarnarv. 

Birkibóli. 
Stað. 
Heyholti. 
Galtarholti. 
Gufuá. 

Eskiholti. 
Krumshólum. 

Trönu. 

Miðbæ. 
Efstabæ. 

Neðstabæ. 

Sólheimatungu. 

Haugum. 

Munaðarnesi. 

Stóru-Skógum. 

Litla-Skarði. 

Laxfossi. 
Selhaga. 
Ásbjarnarstöðum. 
Sleggjulæk. 

Gunnlaugsst. 

Guðnabakka. 

Hjarðarholti. 

Varmalandi. 
Varmalandi. 

Einifelli.
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í6. Arnarholtsvegur: 

17. Hlöðutúnsvegur: 

18. Sólbakkavegur: 

19. Brúarreykjavegur: 
20. Miðsarðsvegur: 

21. Lundavegur: 

22. Steinavegur: 

23. Ásavegur: 

24. Efranesvegur: 

25. Neðranesvegur: 

26. Bakkakotsvegur: 

27. Stafholtsveggjavegur: 

28. Hamraendavegur: 

20  Flóðatangavegur: 

20. Stafholtsvegur: 

31. Hofsstaðavegur: 
29. Jafnaskarðsvegur: 

28. Valsholtsvegur: 

1. Hreðavatnsvegur: 

2. Brekkuvegur: 

Hraunsnefsvegur: 
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Af Borgarfjarðarbr. 
Af Borgarfjarðarbr. 
Af Borgarfjarðarbr. 
Af Sólbakkavegi 
Af Borgarfjarðarbr. 

Af Borgarfjarðarbr. 
Af Borgarfjarðarbr. 

Af Steinavegi 
Af Neðranesvegi 

Af Borgarfjarðarbr. 

Af Borgarfjarðarbr. 

Af Borgarfjarðarbr. 

Af Borgarfjarðarbr. 
Af Stafholtsvegi 
Af Borgarfjarðarbr. 
Af Stafholtsvegsi 

Af Hreðavatnsvegi 
Af Varmalandsvegi 

Norðurárdalshreppur. 

Af Vesturlandsvegi 

Af Vesturlandsvegi 

Af Vesturlandsvegi 

4. Hvassafellsvegur: 
h. Klettstínvegur: 

Hreimsstaðavegur: 

7. Dýrastaðavegur: 

6. Hvammsvegur: 

9. Sanddalstungsuvegur: 

10. Sveinatunguvegur: 
1, Fornshvammsvegur: 

2. Króksvegur: 

Fáregsstaðavegur: 

14, Hafbórsstaðavegur: 

15, Skarðshamravegur: 

16. Glitstaðavegur: 

7. Svartagilsvegur: 

1. Veiðilækjarvegur: 

%. Hallarmúlavegur: 

2. Hallarvegur: 
1. Tindarhvolsvegur: 

5. Arnbjarnarlækjavegur: 
6. Hlamarsvegur: 

7. Höfðavegur: 

8. Grjótsvegur: 

0. Siomundarstaðavegnr: 

10  Hermundarstaðavegur: 

11, Tundarvegur: 

19. Helsavatnsvegur: 

Af 
Af 

Af 
Af 
Af 
Af 
Af 
Af 
Af 
Af 
A£ 
Af 
Af 

Vesturlandsvegi 

Vesturlandsvegi 

Vesturlandsvegi 
Vesturlandsvegi 
Vesturlandsvegi 

Vesturlandsvegi 

Vesturlandsvegi 

Vesturlandsvegi 

Norðurárdalsvesi 

MNorðnrárdalsvesi 

Norðurárdalsvegi 

Norðurárdalsvesi 

Norðnrárdalsvegi 

Varmalandsvegi 

Þverárhlíðarhreppur. 

Af Varmalandsvegi 

Þverárhlíðavesi 

Hallarmílavegi 

Hallarmílavesi 

Þverárhlíðavesi 

Þverárhlíðavesi 

Þverárhlíðavegi 

Criðthálsvesi 
Grióthálsvesi 

Þverárvesi 

Hermundarstaðavesi 
Örnólfsdalsvegi 

9. mars 1978. 

Arnarholti. 

Hlöðutúni. 

Sólbakka. 

Brúarreykjum. 

Miðgarði. 

Lundun. 

Steinum. 

Ásum. 

Efranesi. 

Neðranesi. 

Bakkakoti. 

Stafholtsvegi.. 

Hamraendum. 

Flóðatanga. 

Stafholti. 

Hofsstöðum. 

Jafnaskarði. 

Valsholti. 

Hreðavatni. 

Brekku. 

Hraunsnefi. 

Hvassafelli. 

Klettstín. 

Hreimsstöðum 

Dýrastöðum. 

Hvammi. 

Sanddalstungu. 

Sveinatunsu. 

Fornahvammi. 

Króki. 

Háreksstöðum. 

Hafþórsstöðum. 

Skarðshömrum. 

Glitstöðum. 

Svartasili 

Veiðilæk. 

Hallarmúla. 

Höll. 

Tindarhvoli 

Arnbjarnarlæk. 

Hamri. 

Höfða. 

Grjóti. 

Siomundarst. 

Harmnundarst. 
Tundi. 

Helsavatni. át
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13. Hamravegur: Af Helgavatnsvegi að Hömrum. 

(4. Örnólfsdalsvegur: Af Þverárvegi að Örnólfsdal. 
í5. Norðtunguvegur: Af Þverárhlíðavegi að Norðtungu. 

Hvítársíðuhreppur. 

Í. Síðumúlavegur: Af Hvítársíðuvegi að Síðumúla. 

2. Háafellsvegur: Af Hvítársíðuvegi að Háafelli. 
3. Þorgautsstaðavegur: Af Hvitársíðuvegi að Þorgaulsstöðum. 

4. Fróðastaðavegur: Af Hvítársíðuvegi að Fróðastöðum. 
5. Kalmanstunguvegur: Af Hálsasveitavegi að Kalmanstungu. 

6. Fljótstunguvegur: Af Hálsasveitavegi að Fljótstungu. 

1. Þorvaldsstaðavegur: Af Hálsasveitavegi að Þorvaldsstöðum. 
8. Hallkelsstaðavegur: Af Hálsasveitavegi að Hallkelsstöðum. 
9. Kolsstaðavegur: Af Hálsasveitavegi að Kolsstöðum, 

10. Gilsbakkavegur: Af Hálsasveitavegi að Gilsbakka. 
11. Kirkjubólsvegur: Af Hvítársíðuvegi að Kirkjubóli. 

2. Hvammsvegur: Af Hvítársíðuvegi að Hvammi. 
13. Haukagilsvegur: Af Hvítársíðuvegi að Haukagili. 
id. Sámsstaðavegur: Af Hvítársíðuvegi að Sámsstöðum. 
15. Síðumúlaveggjavegur: Af Borgarfjarðarbr. að Síðum.veggjum. 

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. 

Hreppsfélag getur ákveðið að hækka sjald 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 

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 
i 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. 7 000.00. Lágmarksgjald 
þetta skal breytast í sömu hlutföllum og kaupgjald, sbr. 21 grein vegalaga. 

Gja!d þetta hefur lögtaksrétt. 

7. gr. 

Undanskildar vegaskatti eru allar kirkjur, skólahús, sjúkrahús, þinghús, félags- 
heimili og vitar.
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8. gr. 
Í kauptúnum, sem eru hreppsfélög út af fyrir sig, skulu % 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 100 þúsund krónur, nema 

þyngri hegning liggi við að lögum. 
Með mál út af slíkum brotum skal farið að hætti opinberra mála. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með til þess að öðlast þegar gildi og birtist til 
eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er numin úr gildi samþykkt fyrir sýsluvegasjóð Mýrasýslu nr. 124 
9. júní 1965, sbr. samþykkt nr. 276 14. nóvember 1969, um breyting á henni. 

Samgönguráðuneytið, 9. mars 1978. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Birgir Guð jónsson. 
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SAMÞYKKT 

um sýsluvegasjóð í Borgarfjarðarsýslu. 

1. gr. 

Í Borgarfjarðarsýslu skal vera sýsluvegasjóður. Skal úr þeim sjóði greiða kostnað 
við viðhald og lagningu sýsluvega skv. 2. gr., í samræmi við staðfesta sýsluvega- 
áætlun, sbr. þó 52. gr. vegalaga nr. 6/1977. 

2. gr. 

Um töku vega í tölu sýsluvega fer eftir ákvæðum vegalaga hverju sinni. 

Sýsluvegir eru:



9. mars 1978. 

1. Miðgarðsvegur: 
2. Ytra-Hólmsvegur: 

3. Kjaransstaðavegur: 
4. Teigsvegur: 
5. Akrakotsvegur: 
6. Fögrubrekkuvegur: 
1. Heynesvegur: 

8. Reinarvegur: I: 
9. Reinarvegur II: 

10. Víkurvegur: 

11. Skálatangavegur: 
12. Másstaðavegur: 
13. Gerðisvegur: 
14. Þaravallavegur: 

15. Innra-Hólmsvegur: 
16. Kirkjubólsvegur: 
17. Kúludalsárvegur: 

1. Ósvegur: 
2. Grafarvegur: 

3. Galtalækjarvegur: 

4. Klafastaðavegur: 
5." Fellsendavegur: 

6. Stóru-Fellsaxlarvegur: 
í. Fannahlíðarvegur: 
8. Litlu-Fellsaxlarvegur: 

9. Kjalardalsvegur: 

10. Arkarlækjarvegur: 
11. Hvítanesvegur: 
12. Galtarholtsvegur: 

13. Stóra-Lambhagavegur II: 

14. Stóra-Lambhagavegur T: 
15. Litla-Lambhagavegur: 

1. Katanesvegur: 

2. Efra-Skarðsvegur: 

3. Tunguvegur: 
4. Hólsvegur: 

5. Hlífðarfótarvegur: 
6. Eyrarvegur: 

7. Kambshólsvegur: 
8. Hlaðavegur: 

9. Saurbæjarvegur: 

10. Kalastaðavegur: 

11. Kalastaðakotsvegur: 
12. Eystra-Miðfellsvegur: 

13. Hlíðarvegur: 

14. Svarfhólsvegur: 

201 

Innri-Akraneshreppur. 

Af Akrafjallsvegi 
Af Akrafjallsvegi 
Af Akrafjallsvegi 
Af Akrafjallsvegi 
Af Akrafjallsvegi 

Af Akrafjallsvegi 
Af Akrafjallsvegi 
Af Akrafjallsvegi 

Af Reinarvegi 
Af Akrafjallsvegi 
Af Akrafjallsvegi 
Af Akrafjallsvegi 
Af Akrafjallsvegi 
Af Akrafjallsvegi 
Af Akrafjallsvegi 

Af Akrafjallsvegi 
Af Akrafjallsvegi 

Skilmannahreppur. 

Af Akranesvegi 

Af Akrafjallsvegi 
Af Akrafjallsvegi 
Af Akrafjallsvegi 
Af Akrafjallsvegi 
Af Akrafjallsvegi 

Af Akrafjallsvegi 

Af Akranesvegi 

Af Akranesvegi 

Af Akranesvegi 

Af Akranesvegi 

Af Vesturlandsvegi 

Af Lambhagavegi 
Af Vesturlandsvegi 

Af Vesturlandsvegi 

Hvalfjarðarstrandarhreppur. 

Af Akrafjallsvegi 
Af Leirársveitarvegi 

Af Efra-Skarðsvegi 

Af Svínadalsvegi 

Af Svínadalsvegi 
Af Svínadalsvegi 

Af Svínadalsvegi 
Af Vesturlandsvegi 
Af Vesturlandsvegi 
Af Vesturlandsvegi 

Af Vesturlandsvegi 
Af Vesturlandsvegi 

Af Svínadalsvegi 

Af Svínadalsvegi 
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Miðgarði. 
Ytra-Hólmi. 

Kjaransstöðum. 
Teigi. 
Akrakoti. 

Fögrubrekku. 

Heynesi. 
Rein. 

Rein. 

Vík. 
Skálatanga. 

Másstöðum. 

Gerði. 
Þaravöllum. 

Innra-Hólmi. 

Kirkjubóli. 
Kúludalsá. 

Ósi. 

Gröf. 

Galtalæk. 

Klafastöðum. 

Fellsenda. 
Stóru-Fellsöxl. 

Fannahlíð. 
Litlu-Fellsöxl. 

Kjalardal. 

Arkarlæk. 

Hvítanesi. 

Galtarholti. 

Stóra-Lambhaga. 
Stóra-Lambhaga. 
Litla-Lambhaga. 

Katanesi. 

Efra-Skarði. 

Tungu. 

Hóli. 
Hlíðarfæti. 
Eyri. 

Kambshóli. 

Hlöðum. 

Saurbæ. 

Kalastöðum. 

Kalstaðakoti. 

Eystra-Miðfelli. 
Hlíð. 
Svarfhóli.
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15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

23. 

25, 
98. 
gr 

Ferstikluvegur 1: 

Ferstikluvegur 11: 

Vatnaskógarvegur: 
Hrafnabjargarvegur: 

Bjarteyjarsandsvegur: 

Brekkuvegur: 

Þyrilsvegur: 

Stóra-Botnsvegur: 

Litla-Botnsvegur: 

Þórustaðavegur : 

Geitabergsvegur: 

Draghálsvegur: 

Grafardalsvegur: 

Mela- og Leirársveitarhreppur. 

Vogatunguvegur: 

Lækjarvegur: 
Lyngholtsvegur: 

Skipanesvegur: 

Geldingaárvegur: 

Skorholtsvegur: 

Bakkavegur: 

Súlunesvegur: 
Ásvegur: 
Melaleitisvegur: 
Belgsholtsvegur: 
Narfastaðavegur: 
Hafnarvegur: 

Fiskilækjarvegur: 

Vestri-Leirárgarðavegur: 
Eystri-Leirárgarðavegur: 

Leirárskólavegur: 

Kennarabústaðavegur: 

Heiðarborgarvegur: 

Leirárvegur: 

Melkotsvegur: 

Neðra-Skarðsvegur: 

Steinholtsvegur: 

Leirárkirkjuvegur: 

Ölversvegur: 

Ytri-Skeljabrekkuvegur: 

Innri-Skeljabrekkuvegur: 

Ausuvegur: 

Hófatúnsvegur: 

Hvannatúnsvegur: 

Álfhólsvegur: 
Ólafshúsvegur: 
Báreksstaðavegur: 

Grímarsstaðavegur: 
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Af Vesturlandsvegi 

Af Vesturlandsvegi 
Af Vesturlandsvegi 

Af Vesturlandsvegi 

Af Vesturlandsvegi 
Af Vesturlandsvegi 

Af Vesturlandsvegi 

Af Vesturlandsvegi 

Af Stóra-Botnsvegi 

Af Borgarfjarðarbr. 

Af Borgarfjarðarbr. 
Af Grafardalsvegi 

Af Borgarfjarðarbr. 

Af Vesturlandsvegi 
Af Vesturlandsvegi 

Af Vesturlandsvegi 

Af Vesturlandsvegi 
Af Vesturlandsvegi 

Af Melasveitavegi 
Af Melasveitavegi 

Af Melasveitavegi 

Af Melasveitavegi 
Af Melasveitavesi 

Af Melasveitavegi 
Af Melasveitavegi 

Af Vesturlandsvegi 

Af Vesturlandsvegi 
Af Leirársveitarvegi 

Af Vestri-Leirárg.v. 

Af Leirársveitarvegi 

Af Leirárskólavegi 
Af Letrárskólavegi 
Af Leirársveitarvegi 
Af 
Af 
Af 
Af 
Af 

Leirársveitarvesi 

Leirársveitarvegi 

Leirársveitarvegsi 
Leirárvegi 
Vesturlandsvegi 

Andakílshreppur. 

Af 

Hvítárvallavegi 

Hvítárvallavesi 

Hvítárvallavegi 
Hvítárvallavegi 

Hvítárvallavegi 
Hvanneyrarvegi 

Hvanneyrarvegi 

Hvítárvallavegi 
Hvítárvallavegi 

að 

að 

að 

a 

að 

að 

að 

að 

að 

9. mars 1978. 

Ferstiklu 1. 

Ferstiklu II. 

Vatnaskógi. 

Hrafnabjörgum. 

Bjarteyjarsandi. 

Brekku. 

Þyrli. 

Stóra-Botni. 

Litla-Botni. 

Þórustöðum. 

Geitabergi. 

Draghálsi. 

Grafardal. 

Vogalungu. 

Læk. 

Lyngholti. 

Skipanesi. 

Geldingaá. 

Skorholti. 

Bakka. 

Súlunesi. 

Ási, 
Melaleiti. 

Belssholti. 
Narfastöðum. 

Höfn. 
Fiskilæk. 

Vestri-Leirárg. 
Eystri-Leirárg. 

Leirárskóla. 

Kennarabústað. 

Heiðarborg. 
Letrá. 

Melkot. 

Neðra-Skarði. 

Steinholti. 

Leirárkirkju. 
Ölveri. 

Ytri-Skeljabr. 

Innri-Skeljabr. 

Ausu. 

Hófatúni. 

Hvannatúni. 

Álfhóli. 
Ólafshúsi. 

Báreksstöðum. 

Grímarsstöðum.



9. mars 1978. 

. Hvitárvallavegur: 
. Virkjunarvegur: 
Vatnshamravegur: 

Kvígsstaðavegur: 
Bæjarvegur: 

Heggsstaðavegur: 
. Hestsvegur: 

. Fossatúnsvegur: 

Þingnesvegur: 

Stafholtseyjarvegur: 
Hvítárbakkavegur: 

. Hellnavegur: 

Laugarteigsvegur: 

Múlastaðavegur: 

Eyrarvegur: 

Fífusundsvegur: 
. Grjóteyrarvegur: 

. Miðfossavegur: 

Jaðarsvegur: 

Stóru-Drageyrarvegur: 
Litlu-Drageyrarvegur: 
Indriðastaðavegur: 
Hagavegur: 

Mófellsstaðavegur: 
Háafellsvegur: 
Mófellsstaðakotsvegur: 

Bakkakotsvegur: 
Hornsvegur: 

Vatnshornsvegur: 

. Hreppslaugarvegur: 
Efstabæjarvegur: 
Efra-Hreppsvegur: 

Stálpastaðavegur: 

- Neðra-Hreppsvegur: 

. Hvammsvegur: 

Grundarvegur: 

Fitjavegur: 

Dagverðanesvegur: 

1. Mávahlíðarvegur: 
Grafarvegur: 
Krossvegur: 
Kistufellsvegur: 
Skarðsvegur 1: 

Skarðsvegur II: 

Snartastaðavegur: 

Melgerðisvegur: 
Hólsvegur: 
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Af Hvítárvallavegi 
Af Skorradalsvegi 
Af Vatnshamravegi 

Af Vatnshamravegi 
Af Laugarholtsvegi 
Af Vatnshamarsvegi. 
Af Uxahryggjavegi 

Af Borgarfjarðarbr. 
Af Bæjarsveitavegi 

Af Bæjarsveitavegi 
Af Bæjarsveitavegi 

Af Laugarholtsvegi 

Af Laugarholtsvegi 

Af Flókadalsvegi 

Af Flókadalsvegi 

Af Hvanneyrarvegi 
Af Hvítárvallavegi 

Af Skorradalsvegi 

Af Laugarholtsvegi 

Skorradalshreppur. 

Af Borgarfjarðarbr. 
Af Borgarfjarðarbr. 

Af Möófellsstaðavegi 
Af Hagavegi 

Af Mófellsstaðavegi 
Af Skorradalsvegi 

Af Mófellsstaðavegi 

Af Hagavegi 
Af Mófellsstaðavegi 
Af Hagavegi 
Af Mófellsstaðavegi 
Af Hagavegi 
Af Mófellsstaðavegi 
Af Skorradalsvegi 

Af Mófellsstaðavegi 
Af Skorradalsvegi 
Af Skorradalsvegi 

Af Skorradalsvegi 

Af Skorradalsvegi 

Lundarreykjadalshreppur. 

Af Uxahryggjavegi 

Af Uxahryggjavegi 

Af Uxahryggjavegi 
Af Uxahryggjavegi 

Af Uxahryggjavegi 

Af Uxahryggjavegi 

Af Uxahryggjavegi 

Af Uxahryggjavegi 

Af Uxahryggjavegi 

Nr. 134. 

Hvítárvöllum. 
Virkjun. 

Vatnshömrum. 

Kvígsstöðum. 
Bæ. 

Heggsstöðum. 
Hesti. 

Fossatúni. 
Þingnesi. 
Stafholtsey. 
Hvítárbakka. 
Hellum. 

Laugarteigi. 
Múlastöðum. 

Eyri. 

Fífusundi. 
Grjóteyri. 

Miðfossum. 

Jaðri. 

Stóru-Drageyri. 
Litlu-Drageyri. 

Indriðastöðum. 
Haga. 

Mófellsstöðum. 

Háafelli. 
Mófellsstaðakoti. 
Bakkakoti. 

Horni. 
Vatnshorni. 

Hreppslaug. 

Efstabæ. 

Efra-Hrepp. 

Stálpastöðum. 

Neðra-Hrepp. 

Hvammi. 

Grund. 

Fitjum. 

Dasgverðanesi. 

Mávahlíð. 
Gröf. 

Krossi. 

Kistufelli. 

Skarði 1. 

Skarði II. 
Snartastöðum. 

Melserði. 

Hóli. 
B 27
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Brautartunguvegur: 

. Tungufellsvegur: 

Brennuvegur: 

Iðunnarstaðavegur: 

Englandsvegur: 

. Reykjavegur: 

Gilsireymisvegur: 
Þverfellsvegur: 

. Oddstaðaréttarvegur: 

Oddstaðavegur: 
. Gullberastaðavegur: 
. Lundarvegur: 

2. Lundarkirkjuvegur: 

. Lundarvegur II: 

Arnþórsholtsvegur: 
Skálpastaðavegur: 

. Múlakotsvegur: 

. Félagsheimilisvegur: 

Brúsholtsvegur: 

Steðjavegur: 

Skógavegur: 
Hrísavegur: 
Hælsvegur: 

Brennistaðavegur 1: 
Brennistaðavegur I: 
Giljahlíðarvegur: 
Litla-Kroppsvegur: 

. Stóra-Kroppsvegur: 

. Klettsvegur: 
. Runnavegur: 

Ásgarðsvegur: 
Skrúðsvegur: 

Læknisbústaðavegur: 
Barnaskólavegur: 

. Snældubeinsstaðavegur: 

Bergsvegur: 

. Kjalvararstaðavegur: 

Kópareykjavegur 1: 

. Kópareykjavegur I: 

Vilmundarstaðavegur: 
Sturlureykjavegur: 

Laugarvallavegur: 

Nesvegur: 

Skáneyjarvegur: 
Reykholtsvegur: 
Akurgerðisvegur: 

Breiðabólsstaðvegur: 
Grímsstaðavegur Í: 
Grímsstaðavegur II: 

Grófarvegur: 
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Af Uxahryggjavegi 

Af Uxahryggjavegi 

Af Uxahryggjavegi 
Af Uxahryggjavegi 
Af Uxahryggjavegi 
Af Uxahryggjavegi 
Af Uxahryggjavegi 
Af Uxahryggjavegi 

Af Lundarreykjadalsvegi 
Af Lundarreykjadalsvegi 

Af Lundarreykjadalsvegi 

Af Lundarreykjadalsvegi 

Af Lundarreykjadalsvegi 

Af Lundarreykjadalsvegi 

Af Lundarreykjadalsvegi 
Af Lundarreykjadalsvegi 

Af Lundarreykjadalsvegi 
Af Uxahryggjavegi 

Reykholtsdalshreppur. 

Af Flókadalsvegi 
Af Flókadalsvegi 
Af Flókadalsvegi 

Af Flókadalsvegi 

Af Flókadalsvegi 
Af Flókadalsvegi 

Af Brennist.v. 1. 
Af Flókadalsvegi 
Af Borgarfjarðarbr. 
Af Stóra-Kroppsvegi 

Af Stóra-Kroppsvegi 
Af Stóra-Kroppsvegi 
Af Stóra-Kroppsvegi 
Af Borgarfjarðarbr. 
Af Borgarfjarðarbr. 
Af Læknisbústaðarvegi 

Af Borgarfjarðarbr. 
Af Reykdælavegi 

Af Reykdælavegi 

Af Reykdælavegi 

Af Reykdælavegi 

Af Reykdælavegi 

Af Hálsasveitavegi 
Af Hálsasveitavegi 

Af Hálsasveitavegi 
Af Hálsasveitavegi 

Af Hálsasveitavegi 

Af Reykholtsvegi 

Af Hálsasveitavegi 

Af Hálsasveitavegi 

Af Grímsstaðavegi 1. 

Af Borgarfjarðarbr. 
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9. mars 1978. 

Brautartungu. 

Tungufelli. 

Brennu. 

Iðunnarstöðum. 

Englandi. 
Reykjum. 
Gilstreymi. 

Þverfelli. 

Oddstaðarétt. 

Oddstöðum. 

Gullberastöðum. 

Lundi. 

Lundarkirkju. 
Lundi NI. 

Arnþórsholti. 

Skálpstöðum. 

Múlakoti. 
Félagsheimili. 

Brúsholti. 

Steðja. 
Skógum. 

Hrísum. 

Hæli. 

Brennistöðum 1. 

Brennistöðum TI. 
Giljahlíð. 
Litla-Kroppi 

Stóra-Kroppi. 
Kletti. 

Runnum. 

Ásgarði. 
Skrúð. 

Læknisbústað. 

Barnaskóla. 

Snældubeinsst. 

Bergi. 

Kjalvararstöðum. 
Kópareykjum 1. 

Kópareykjum II. 

Vilmundarst. 

Sturlureykjum. 

Laugarvöllum. 

Nesi. 

Skáney. 

Reykholti. 

Akurgerði. 

Breiðabólsstað. 
Grímsstöðum 1. 

Grímsstöðum II. 

Gróft.
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33. Víðigerðisvegur: Af Borgarfjarðarbr. að Víðigerði. 
34. Deildartunguvegur 1: Af Borgarfjarðarbr. að Deildartungu 1. 
35. Deildartunguvegur IT: Af Deildartunguvegi |. að Deildartungu II. 
36. Logalandsvegur: Af Reykdælavegi að Logalandi. 
37. Brekkukotsvegur: Af Borgarfjarðarbr. að Brekkukoti. 
38. Hurðarbaksvegur: Af Borgarfjarðarbr. að Hurðarbaki. 
39. Hægindisvegur: Af Reykdælavegi að Hægindi. 

Hálsasveitarhreppur. 

1. Rauðsgilsvegur: Af Auðsstaðavegi að Rauðsgili. 
2. Auðsstaðavegur: Af Reykdælavegi að Auðsstöðum. 

3. Kollslækjarvegur: Af Reykholtsdalsvegi að Kollslæk. 
4. Giljavegur: Af Reykholtsdalsvegi að Giljum. 
ö. Augastaðavegur: Af Reykholtsdalsvegi að Augastöðum. 
6. Hellubæjarvegur: Af Reykholtsdalsvegi að Hellubæ. 
7. Hofsstaðavegur: Af Reykholtsdalsvegi að Hofsstöðum. 
8. Úlfsstaðavegur I: Af Reykholtsdalsvegi að Úlfsstöðum 1. 
9. Úlfsstaðavegur II: Af Reykholtsdalsvegi að Úlfsstöðum II. 

10. Norðurreykjavegur: Af Hálsasveitarvegi að Norðurreykjum. 
1í. Hýrumelsvegur: Af Hálsasveitarvegi að Hýrumel. 

12. Signýjarstaðavegur: Af Hálsasveitarvegi að Signýjarst. 

13. Refsstaðavegur: Af Hálsasveitarvegi að Refsstöðum. 
14. Sigmundarstaðavegur: Af Hálsasveitarvegi að Sigmundarst. 

15. Stóra-Ásvegur: Af Hálsasveitarvegi að Stóra-Ási. 
16. Hraunsásvegur: Af Hálsasveitarvegi að Hraunsási. 

Af Hálsasveitarvegi að Húsafelli. 
Af Auðsstaðavegi að Rauðsgilsrétt. 

17. Húsafellsvegur: 

18. Rauðsgilsréttarvegur: 

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. 

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 

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
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og lóða með lögákveðnu álagi, þó aldrei lægri upphæð en kr. 7 000.00. 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 % 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 Teikning 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 100 þúsund krónur, nema 

Þyngri hegning liggi við að lögum. 
Með mál út af slíkum brotum skal farið að hætti opinberra mála. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með til þess að öðlast þegar gildi og Þirtist til 
eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er numin úr gildi samþykkt fyrir sýsluvegasjóð Borgarfjarðarsýslu, 
nr. 123 9. júní 1965, sbr. samþykkt nr. 275 14. nóvember 1969, um breyting á henni. 

Samgönguráðuneytið, 9. mars 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Birgir Guðjónsson. 

Nr. 135. 1. mars 1978. 

REGLUGERÐ 

um gatnagerðargjöld á Hvammstanga. 

1. gr. 

Hreppsnefnd Hvammstangahrepps ákveður að leggja gatnagerðargjald á lóðir og 
byggingar í Hvammstangahreppi, eftir því sem nánar segir Í reglugerð þessari. Hemilit 

er að leggja gatnagerðargjald á land, sm sambærilegt telst, þótt ekki sé sérstök lóð.
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2. gr. 
Gatnagerðargjald er gjald vegna þátttöku lóðarhafa í kostnaði við að leggja 

bundið slitlag á götur. 

3. gr. 
Við álagningu gatnagerðargjaldsins skal miða við ákveðið hlutfall bygsingar- 

kostnaðar á rúmmetra „vísitöluhúss“, eins og hann er reiknaður af Hagstofu Íslands. 
Miða skal við stærð bygginga samkv. fasteignamatsskráningu, eða samþykktum 

teikningum. 
Ef fleiri en einn eigandi er að byggingu skiptast gjöldin í samræmi við það 

rúmmál, sem hverjum tilheyrir, samkv. reglum Fasteignamats ríkisins. 

4. gr. 

Álagning satnagerðargjaldsins skal vera sem hér segir: 

1. Íbúðarbyggingar: 

1.1. Einbýlishús  ............0.0....... 0. 3.0% 
1.2. Tvíbýlishús, raðhús .............0.0.0.0.0.. 2. 2.3% 
1.3. Fjölbýlishús, bifreiðageymslur ............0...... 1.6% 

2. Aðrar byggingar: 

2.1. Verslanir, skrifstofur, þjónustu- og viðskiptastofnanir ........ 3.0% 
2.2. Opinberar byggingar, heilbrigðis- og skólamannvirki, samkomu- 

hús 0. fl. ....0..... 3.0% 
2.3. Tðnaðarhúsnæði, sláturhús, mjólkurbú, fiskvinnslustöðvar, vöru- 

skemmur o. fl. ..........0.0....0 1.6% 
24. Önnur hús eftir nánari ákvörðun sveitarstjórnar .............. 16— 

3.0% 

3. Jafnframt skulu lóðarhafar greiða kr. 60.00 (vísitala 159) fyrir hvern fermetra 
lóðar, eða lands hvort sem bygging er þar eða ekki. Þó skulu einbýlishúsalóðir 
útmældar samkv. skipulagi ekki reiknast stærri en 750 m?. 

5. gr. 
Gjöld samkv. 4. gr. skal miða við þá vísitölu sem í gildi er þegar lagning bundins 

slitlags fer fram við hlutaðeigandi sötu. Nú breytist vísitala meðan verkið fer fram 
og skal þá miða við meðalvísitölu á því tímabili, sem um er að ræða. 

6. gr. 
Gjalddagi gatnagerðargjalda samkv. 4. gr. er Þegar lokið er lagningu bundins 

slittags á götu og ákveður hreppsnefnd nánar um gjalddaga í hverju tilviki. 

7. gr. 
Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir nýbyggingu eða við bygsingu við götu, sem 

þesar hefur verið lögð bundnu slitlagi, skal innheimta gatnagerðargjald af viðkom- 
andi byggingu samkv. þeirri vísitölu er þá gildir. 

8. gr. 
Gatnagerðargjald samkv. 4. gr. greiðist þannig að 20% sreiðast út á gjalddaga 

sbr. 6. gr. en eftirstöðvar með jöfnum árlegum afborgunum á næstu 4 árum. 
Gjalddagi afborgana er 1. júlí. Ársvextir 10% greiðast eftir á, á sömu sjalddögum. 
Heimilt er að veita staðgreiðsluafslátt allt að 10%, eftir ákvörðun hreppsnefndar 

á hverjum tíma.
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9. gr. 

Hreppsnefnd 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 i 

gildi er, þegar gjaldið er innheimt. 

10. gr. 

Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem það er lagt á og gengur það 

ásamt vöxtum fyrir öllum veðkröfum, sem á eigninni hvíla og tekur einnig til vá- 

trvggingar eignarinnar. 
Heimilt er að taka sjöld samkv. reglugerð þessari lögtaki skv. lögum nr. 29/1885. 

Hreppsnefnd sker úr um ágreining, sem rísa kann um álagningu og innheimtu 

samkv. reglugerð þessari. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Hvammstangahrepps, 

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, 1. mars 1978. 

F.h.r. 

Hallerímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 136. 9. mars 1978. 

REGLUGERÐ 

um framkvæmd laga nr. 36/1974 um verndun Mývatns og Laxár 

í Suður-Þingeyjarsýslu. 

1. gr. 

Ákvæði þessarar reglugerðar taka til Skútustaðahrepps og Laxár með hólmum 

og kvíslum allt að ósi árinnar við Skjálfanda, ásamt 200 m breiðum bakka meðfram 

Laxá báðum megin. 

2. gr. 

Á landssvæði því, er um getur í 1. gr., er hvers konar mannvirkjagerð og jarð- 

rask óheimilt, nema leyfi Náttúruverndarráðs komi til. 

Breytingar á hæð vatnsborðs stöðuvatna og rennsli straumvatna eru einnig ó- 

heimilar nema til verndunar og ræktunar þeirra, enda komi til sérstakt leyfi Náttúru- 

verndarráðs. 
Heimilar skulu þó framkvæmdir, sem nauðsynlegar og eðlilegar teljast til bú- 

skapar á lögbýlum, nema spjöllum valdi á náttúruverðmætum að dómi Náttúru- 

verndarráðs. 
Þá eru heimilar, án sérstaks leyfis Náttúruverndarráðs, byggingar samkvæmt 

staðfestu skinulagi, enda hafi Náttúruverndarráð fallist á skipulagsáætlun þá, sem 

um er að ræða. 

3. gr. 
Náttúrurannsóknastöð skal starfrækt við Mývatn. 

Menntamálaráðuneytið skipar stjórn stöðvarinnar samkvæmt tilnefningum 

Náttúrufræðistofnunar Íslands, Verkfræði- og raunvísindadeildar Háskóla Íslands,
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hreppsnefndar Skútustaðahrepps og Landeigendafélags Laxár og Mývatns og Náttúru- 

verndarráðs, og skal fulltrúi ráðsins vera formaður stjórnarinnar. 
Skipa skal jafnmarga menn til vara á sama hátt. Stjórn stöðvarinnar skal skipuð 

til 3 ára í senn að afloknu Náttúruverndarþingi. 

4. gr. 

Stjórn stöðvarinnar sér um framkvæmdir og rekstur. Hún er stjórnvöldum til 

ráðuneytis um allt það, er lýtur að framkvæmd laga nr. 36/1974 um verndun Myý- 
vatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu. 

Stjórnin er Náttúruverndarráði til ráðuneytis um framkvæmd þessara laga. 

sérstaklega er varðar rannsóknir. Stjórnin getur falið formanni sínum að láta í té 
umsögn í einstökum málum fyrir sína hönd. Náttúruverndarráð getur kvatt sér til 
samráðs og aðstoðar fulltrúa sveitarfélaga svæðisins, samtaka heimamanna og aðra, 

eftir því sem við á. 

Skrifstofa Náttúruverndarráðs annast daglegt skrifstofuhald, þar með fjármál 
stöðvarinnar. 

5. gr. 

Verksvið rannsóknastöðvarinnar er rannsóknir á svæði því sem friðlýst er skv. 
lögum nr. 36/1974 sbr. 2. gr. Stjórn stöðvarinnar skal sjá um að framkvæmdar verði 
bær rannsóknir, sem eru nauðsynlegur grundvöllur verndunar Mývatns og Laxár. 

Rannsóknir skulu kostaðar af ríkissjóði sbr. 7. gr. laga nr. 36/1974 nema öðruvísi 
sé kveðið á sbr. m. a. 12. og 13. gr. hér á eftir. 

6. gr. 
Stjórn rannsóknastöðvarinnar er heimilt að veita mönnum starfsaðstöðu við 

stöðina til rannsókna, enda seri þeir stjórninni grein fyrir niðurstöðum sínum. 
Hverjum þeim er rannsóknir stundar á svæðinu skal skylt að tilkynna stjórn 

stöðvarinnar um fyrirhugaðar rannsóknir og um niðurstöður þeirra þegar þær lisoja 
fyrir (sjá ennfremur 21. gr.). Um rannsóknir erlendra manna fer skv. reglugerð nr. 

107/1968 um náttúrurannsóknir erlendra vísindamanna á Íslandi. Þó skal Rannsókna- 

ráð ríkisins leita umsagnar stjórnar rannsóknastöðvarinnar áður en leyfi er veitt 
Hl rannsókna á svæðinu. 

7. gr. 
Námskeið háskólanema í náttúrufræði við Mývatn og Laxá skulu fara fram í 

samráði við stjórn rannsóknastöðvarinnar. Stjórnin skal veita aðstöðu til slíks nám- 

skeiðahalds að svo miklu leyti sem aðstæður leyfa hverju sinni. 

8. gr. 
Stjórn rannsóknastöðvarinnar kemur saman eigi sjaldnar en tvisvar á ári. For- 

maður getur boðað aukafundi svo oft sem burfa þvkir. Þá skal skylt að boða fund 

ef tveir stjórnarmenn óska þess. Stiórnin skiptir með sér verkum í upphafi skipunar- 
tímabils, að öðru leyti en því sem ákveðið er í lögum. 

9. gr. 

Stjórnin birtir skrá um rannsóknir og athuganir innan umdæmis stöðvarinnar. 

Skal hún leitast við að afla og safna saman til varðveislu í húsakynnum sínum beim 
gögnum sem skráin tiltekur. Ennfremur skal stjórnin fylgjast með þeim rannsóknum 

sem Í gangi eru hverju sinni og snerta starfssvið stöðvarinnar. Stjórnin getur kvatt 
sér til ráðuneytis sérfræðinga og trúnaðarmenn eftir því sem nauðsyn krefur og 
fjárhagur leyfir. 

Stjórnin beitir sér fyrir því að niðurstöður rannsókna séu gefnar út og kynntar 

hlutaðeigandi aðilum. Stjórnin Þirtir ársskýrslu um störf sín.
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10. gr. 
Stjórn rannsóknarstöðvarinnar leggur fjárhagsáætlun sína fyrir Náttúruvernd- 

arráð í febrúarmánuði ár hvert. Skal þar m. a. gerð rökstudd grein fyrir rannsóknum 
þeim er stjórnin leggur til að framkvæmdar verði að öllu eða nokkru leyti á kostnað 

ríkissjóðs.Við gerð árlegra rannsóknaáætlana og forsangsröðunar rannsókna ber 

stjórninni að taka tillit til þarfa náttúruverndar á svæðinu og skal stuðst við heildar- 

áætlun Hl langs tíma er stjórnin semur og endurskoðar efir því sem ástæða þykir 

til. 

11. gr. 
Stjórnin gerir tillögur til Náttúruverndarráðs um ráðningu starfsliðs skv, heimild 

í 6. gr. laga nr. 36/1974. 

12. gr. 
Hver sú starfsemi sem rekin er á svæðinu skal kappkosta að halda í lágmarki 

mensun og öðrum umhverfisáhrifum, sem af viðkomandi starfsemi leiðir. Valdi 

starfsemi mensun, ofauðsun (eutrofication) eða öðrum neikvæðum áhrifum á um- 

hverfið skal skylt að koma í veg fyrir það og bæta orðinn skaða svo sem kostur er. 

Náttúruverndarráð setur, að fenginni umsögn stjórnar rannsóknastöðvarinnar fyrir- 
mæli um úrbætur og getur m. a. sett ákveðinn frest þar til. Sé þeim fyrirmælum eigi 

hlýtt setur Náttúruverndarráð krafist atbeina lögreglustjóra til stöðvunar viðkomandi 
starfsemi. 

Menntamálaráðunevtið getur að höfðu samráði við heilbrisðismálaráðuneytið 
sett regluserð um varnir gegn mengun á svæði því sem lögin taka til. að fengnum 

tillðsum Heilbrigðiseftirlits ríkisins os Náttúrnverndarráðs, telji þessar stofnanir 
þörf á að sett verði ítarlegri ákvæði en fyrir eru Í almennum reglugerðum. Slíkar 

reglur messa kveða á um staðla, sm takmarka notkun skaðlegra efna, er byggjast á 

bestn fáanlegsum unnlýsinsum og rannsóknum, 

NáHHíruverndarráð setur látið fara fram rannsóknir á umhverfisáhrifum af hverri 

beirri starfsemi sem rekin er á svæðinn. enda leiki srunur á að starfsemin valdi 

mensun eða öðrum neikvæðum umhverfisáhrifum. Stjórn stöðvarinnar skal hafa 

yfirumsjón með slíkum rannsóknum. Skulu þær beinast að bví að úrskurða hvort 
um skaðsemi er að ræða os hvernig koma megi í veg fyrir hana. Leiði rannsókn í 

ljós skaðsemi, skal viðkomandi skylt að hlíta beim kröfum, sem serðar verða um 

varnir segn skaðlesum áhrifum, og skal hann bera kostnað af þeim, þ. á m. undan- 
sengnum rannsóknum. 

13. gr. 
Hver sú starfsemi. sem fyrirhuguð er á svæðinu en ekki hafin og leitt getur 

til bess að land breyti verulega um svin, að náttúruminjum verði spillt. að fram- 
kvæmd leiði til mensnnar eða til sérstakra snialla á gróðri. er óheimil nema að fengnn 
levfi Náttíruverndarráðs sbr. 2. gr. hár að framan. Áður en Náttúruverndarráð 

veitir slíkt leyfi skal leitað álits stjórnar rannsóknastöðvarinnar. Skulu stjórninni 
afhent öll þan gðgn sem hún telur sig burfa í málinu, og setur hún þá tiltekið 
rannsóknir eða fyrirbyggjandi aðgerðir. 

14. gr. 

Náttúruverndarráð lætur sera unndrátt af hinu friðlýsta svæði. þar sem mörkuð 
eru helstu landsvæði og staðir, sem eigi má raska eða ern viðkvæm fyrir truflunum. 

Ennfremur svæði, þar sem sérstakar takmarkanir gilda. Uppdrátt bennan skal endnr- 

skoða svo oft sem burfa þvkir. 
Náttúruverndarráð setur. ef sérstök ástæða bykir. friðlýst einstakar náttúrn- 

miniar eða staði. svo og dýra- eða plöntutegundir á svæðinu öllu eða hluta þess. 

Skal há farið eftir ákvæðum laga nr. 47/1971.
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Ráðið getur ennfremur takmarkað umferð á svæðum, svo sem varplöndum, 

stöðuvötnum og straumvötnum, eða hluta þeirra, til verndunar fuglalífi, eða ef aðrar 
knýjandi ástæður eru til. 

15. gr. 
Allar byggingar á hinu friðlýsta svæði (aðrar en þær sem um getur í 3. mgr. 

2. gr. hér að framan), skulu gerðar í samræmi við gildandi skipulagsuppdrátt, sem 
Náttúruverndarráð hefur áður fallist á. 

Þar til skipulagsuppdráttur hefur verið gerður getur skipulagsstjórn að fengnum 
meðmælum sveitarstjórnar og með. samþykki Náttúruverndarráðs leyft einstakar 
byggingaframkvæmdir, sem um kann að verða sótt. enda samrýmist þær væntanlegu 
skipulagi. 

16. gr. 
Ábúendur lögbýla skulu, áður en ráðist er í meiriháttar framkvæmdir (sem ekki 

eru háðar ákv. 15. gr. sbr. 2. gr. hér að framan). s.s. nýbyggingar, framræslu, upp- 
græðslu eða aðra ræktun, tilkynna Náttúruverndarráði um fyrirætlun sína með 
nægum fyrirvara. Skal ráðið, svo fljótt sem unnt er, leggja mat á hina fyrirhuguðu 
framkvæmd. 

Um gróðurvernd fer að öðru leyti en að ofan greinir eftir ákvæðum laga nr. 
17/1965 um landgræðslu og 42/1969 um afréttarmálefni, fjallskil o. fl. 

17. gr. 
Sumarbústaðir, önnur frístundahús og hvers konar mannvirki sem þeim fylgja, 

eru óheimil (a) innan 200 m frá bökkum stöðuvatna og straumvatna (hb) á eyjum 
(ec) á svæðum sem Náttúruverndarráð tilgreinir á unndrætti sbr. 14. gr. 

Náttúruverndarráð setur veitt undanþágur frá ofangreindum ákvæðum að því 
er tekur til mannvirkja sem fyrirhuguð eru við bæi, mannvirkja veiðifélaga og al- 
mennrar aðstöðu ferðamanna. 

Að öðru leyti fer um frístundahús eftir ákvæðum 2. gr. hér að framan, reglu- 
serðar nr. 205/1973 um náttúruvernd og heilbrigðisreglugerðar nr. 45/1972. 

Þar til uppdráttar sbr. 14. gr. hefur verið staðfestur eru byggingar sumarbústaða, 
annarra frístundahúsa og hverskonar mannvirkja, sem beim fylgja, óheimilar á því 
svæði, sem um getur í Í. gr. 

18. gr. 
Náttúruverndarráð lætur gera jarðfræðikönnun á hinn friðlýsta svæði í þeim 

tilgangi (1) að afmarka svæði sem friða Þer fyrir raski, (2) að finna nýtanleg jarð- 
efni og meta þau og (3) að ákvarða hvar leyfa skuli efnistöku. 

19. gr. 

Almenningi er frjáls för um hið friðlýsta svæði, eftir því sem lög leyfa, en með 
beim takmörkunum, sem settar kunna að verða, sbr. 14. gr., og Náttúruverndarráð 
auglýsir. 

Í byggð er ferðamönnum heimilt að hafa tjöld og hjólhýsi á svæðum, sem til þess 
eru ætluð og merkt. en utan þeirra aðeins með sérstöku leyfi. Heimilt er að takmarka 
dvöl ferðamanna á þennan hátt á öðrum svæðum, ef þörf gerist og skal það þá fært 
á uppdrátt þann er um getur í 14. gr. og anglýsa sérstaklega. 

90. gr. 

Notkun vélknúinna báta er heimil á Mývatni og öðrum stöðuvötnum á svæðinu, 

en þó aðeins í þágu atvinnurekstrar eða annarrar starfsemi sem nauðsynleg telst að 

mati Náttúruverndarráðs. Hraðbátar skulu bó óheimilir og getur ráðið úrskurðað 
ákveðin hraða- og hávaðamörk, ef nauðsyn krefur. Á Laxá er notkun vélbáta bönnuð. 

B 28
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21. gr. 
Þeir sem hyggjast stunda náttúruathuganir, svo sem lögmæta söfnun náttúru- 

gripa, fuglaljósmyndun úr felutjöldum, fuglamerkingar, svo og aðrar hliðstæðar 

athuganir, sem vafi getur leikið á að falli undir ákvæði 6. gr., skulu gera eftirlits- 

manni eða oddvita (sveitarstjóra) viðvart. 

22. gr. 
Um brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar fer að ákvæðum 8. gr. laga nr. 

36/1974. 

23. gr. 
Að öðru leyti fer um varndun Laxár- og Mývatnssvæðisins samkvæmt lögum 

og reglugerð um náttúruvernd. 
Náttúruverndarráð hefur með höndum framkvæmdir á náttúruverndarmálum 

undir yfirstjórn Menntamálaráðuneytisins. 

24. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er skv. ákvæðum í 3., 4. og 5. gr. laga nr. 36/1974 um 
verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu, öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðnneytið, 9. mars 1978. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 
  

Birgir Thorlacius. 

Nr. 137. 14. mars 1978. 

REGLUGERÐ 

fyrir Vatnsveitu Vopnafjarðarhrepps. 

1. gr. 

Vatnsveita Vopnafjarðarhrepps er eign Vopnafjarðarhrepps. Heimili hennar og 

varnarþing er á Vopnafirði. 

2. gr. 
Hreppsnefnd Vopnafjarðarhrepps fer með yfirstjórn vatnsveitunnar og ber 

ábyrgð á skuldbindingum hennar. Hreppsnefnd og sveitarstjóri annast daglegan 

rekstur hennar og framkvæmdir, en heimilt er, að ráða sérstakan vatnsveitustjóra, 

aða umsjónarmann, til að sjá um eftirlit eða framkvæmdir við vatnsveituna, ef þess 

serist þörf. 

3. gr. 
Reikningsár vatnsveitunnar er almanaksárið, en skrifstofa hreppsins annast allt 

reikningshald. Reikningarnir skulu endurskoðaðir á sama hátt og reikningar sveitar- 

sjóðs og fylgja þeim ár hvert. 

4. gr. 

Vopnafjarðarhrepnur hefur einkarétt til reksturs vatnsveitu og sölu vatns á því 
svæði, sem vatnsveitan nær yfir og hún getur fullnægt. 

5. gr. 
Hreppsnefnd lætur leggja vatnsæðar svo víða um kauptúnið, sem þörf krefur og 

fært þykir, svo húseigendur eigi aðgang að þeim við veg, götu eða opin svæði, sem 

hús þeirra liggja að.
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6. gr. 
Allar vatnsæðar frá dreifikerfi vatnsveitunnar, að húsi og í því, eru eign hús- 

eiganda og ber hann kostnað af lagningu þeirra og viðhaldi. Vatnsveitan getur ákveðið, 
að heimæðar eða hluti þeirra, séu lagðar af starfsmönnum vatnsveitunnar en á kostnað 

húseisanda. 

7. gr. 
Hver sá. sem óskar að fá vatnsæð tengda húsi sínu, gera endurbætur eða breyt- 

ingar á eldri lögnum, skal sækja um það til hreppsnefndar og gera grein fyrir 

áætlaðri vatnsþörf og til hvers vatnið skuli notað. Vatnsveitan sér um tengingu frá 

vatnsveituæð, segn sérstöku tengigjaldi. 

Allar lagnir skulu lagðar undir eftirliti starfsmanna vatnsveitunnar og ber hús- 

eiganda að fara í einu og öllu eftir fyrirmælum þeirra, að því er snertir efni og 
frágang. 

8. gr. 
Hverjum húseiganda og notanda er skylt að halda vatnsæðum sínum vel við og 

láta tafarlaust gera við þær, ef leki kemur að þeim. Skal þess sérstaklega gætt, að ekki 
frjósi í leiðslunum. Ef eldri vatnsæðar liggja svo grunnt í jörðu, að hætta sé á, að 
í þeim frjósi, ber húseiganda að láta bæta úr því á þann hátt, sem starfsmenn vatns- 

veitunnar telja fullnægjandi. 
Enginn má eyða vatni að óþörfu. 
Ekki má tengja dælur eða aflvélar í samband við vatnsveituna, né tengja saman 

æðar vatnsveitunnar og önnur veitukerfi, t.d. sjóveitu, nema með sérstöku leyfi 
hreppsnefndar. 

9. gr. 
Starfsmönnum vatnsveitunnar er heimilt að fara um hús manna og lóðir, þar 

sem vatnsæðar liggja, til þess að athuga þær og tæki, sem sett eru Í samband við 

vatnsveituna. Ef þeim þykir í einhverju ábótavant hvað umbúnað snertir, skal hús- 
eiganda skylt, að bæta úr því tafarlaust. Ella setur vatnsveitan látið vinna verkið á 
kostnað eiganda. 

10. gr. 
Hreppsnefnd getur látið 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 sjalddaga. Vatnsskatt ber að greiða að fullu, þótt 
lokað sé fyrir vatnið af þessum orsökum. 

11. gr. 

Vatnsveita Vopnafjarðarhreppns hefur rétt til að takmarka vatnsnotkun, ef 
skortur er á vatni. eða loka fyrir vatnið vegna hreinsunar, eða framkvæmda við 
vatnsveituna. Ef eldsvoða ber að höndum. hafa slökkvilið, lögresla og starfsmenn 

vatnsveitunnar heimild til að sera hverjar þær ráðstafanir, sem nanðsynlegar teljast, 
hvort sem er á vatnsæðum vatnsveitunnar eða Í einkaeign. Óheimilt er öðrum en 
slökkviliði. lögreglu og starfsmönnum vatnsveitunnar að taka vatn úr brunahönum 

vatnsveitunnar, nema með sérstöku leyfi. 

12. gr. 
Vatnsveitan ber ekki fjárhagslega ábyrgð á tjóni, sem leiða kann af rekstrar- 

truflunum er verða vegna vinnu við æðar vatnsveitunnar, takmörkun á valnsnotkun 

eða af öðrum ástæðum.
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13. gr. 
Til bess að standa straum af kostnaði við vatnsveituna skal árlega greiða vatns- 

skatt af öllum húsum, sem standa við vegi eða opin svæði og vatn er lagt í. Vatns- 
skattinn skal miða við fasteignamatsvirðingu og ákveður hreppsnefndin vatns- 
skattinn. 

14. gr. 
Hreppsnefndin getur ákveðið að setja upp vatnsmæla hjá þeim fyrirtækjum og 

einstaklingum, sem nota mikið vatn, t.d. frystihús, vinnslustöðvar, iðjuver o. fl. og 

selja vatn eftir mælingu, eða ákveða, að allt vatn skuli selt eftir mælingu. Skal þá 

vatnsveitan sjá um uppsetningu mælanna en stofnkostnað og viðhald þeirra ber hús- 

eiganda að greiða. Ef mælingu verður eigi komið við, má ákveða sérstakt gjald fyrir 
hverja framleiðslu- eða vinnslueiningu. 

15. gr. 
Vatnsskattur skal vera allt að 2%., — tveir af þúsundi —, af fasteignamatsverði 

húsa og lóða. Lásmarksgjald af hverju húsi, eða einstakri íbúð skal vera kr. 10 000. 

Af þvottaplönum greiðist kr. 50 000. 

16. gr. 
Ef vatn er selt skv. mæli, skal greiða kr. 20.00 fyrir hvern rúmmetra. Gjalddagar 

skv. þessari grein skulu vera fjórir: 31. mars, 30. júní, 30. sept. og 31. desember. 

17. gr. 
Fyrir vatn í skip í höfninni greiðist kr. 150.00 fyrir hvern rúmmetra, og auk þess 

afgreiðslugjald, kr. 1 000.00 að degi, en kr. 2000.00 að nóttu. Gjaldið greiðist við 
móttöku. 

18. gr. 
Fyrir önnur vatnsafnot en þau, sem að framan eru talin og mælingu verður eigi 

komið við, skal greiða gjald, sem hreppsnefnd ákveður. 

19. gr. 
Í stofngjald (tensigjald) skal greiða kr. 80.00 fyrir hvern rúmmeter húsa að 2000 

rúmmetrum en síðan kr. 12.00 fyrir hvern rúmmeter eftir það. 

90. gr. 
Gjöld skv. reglugerð þessari önnur en vatnsskattur miðast við vísitölu bygsingar- 

kostnaðar 178 stig. og breytist með henni. Hækkun eða lækkun má þó aldrei vera meiri 
en 50% án samþykkis ráðuneytis. a 

„=. 
21. gr. 

Gjalddagar vatnsskatts eru 15. janúar og 15. júní ár hvert, nema annað sé sér- 
staklega tekið fram. 

22. gr. 

Öll gjöld skv. reglugerð þessari, má taka lögtaki og eru þau tryggð með lögveði 

í viðkomandi eign næstu tvö ár eftir gjalddaga og ganga þau fyrir hvers konar 
samnings- og aðfararveðum. 

23. gr. 
Brot á reglugerð þessari varðar sektum, allt að kr. 20.000, nema þyngri refsing 

liggi við, að lögum.
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Ef einhver veldur skemmdum á vatnsveitunni, skal hann bæta það skv. mati 
óvilhallra manna. 

Mál út af brotum á reglugerð þessari, skal fara með að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi, sem hreppsnefnd Vopnafjarðarhrepps hefur samið og samþykkt, 
staðfestist hér með, skv. vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, til þess að öðlast gildi þegar 
í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 14. mars 1978. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

7. mars 1978. Nr. 138. 

REGLUGERÐ 

um almenningsbókasöfn. 

1. gr. 
Sveitarfélög reisa og reka almenningsbókasöfn (miðsöfn og hreppasöfn), ýmist 

ein sér eða í samstarfi sín á milli, eftir því sem nánar greinir í reglugerð þessari. 
Stofn- og rekstrarkostnaður stofnanasafna greiðist af hlutaðeigandi stofnunum. 

2. gr. 

Menntamálaráðuneytið fer með málefni almenningsbókasafna að svo miklu 
leyti sem ríkið hefur afskipti af þeim málum. 

Ráðuneytið hefur yfirumsjón með almenningsbókasöfnum og sér um, að starf- 
semi þeirra sé í samræmi við lög og reglur, er að þessum efnum lúta. 

3. gr. 
Almenningsbókasöfn skiptast í þrjá flokka: 

1. Bæjar- og héraðsbókasöfn, og skal líta á þau sem miðsöfn. 
2. Hreppasöfn. 

3. Stofnanasöfn (bókasöfn í sjúkrahúsum, hælum, vistheimilum og fangahúsum). 

Að jafnaði skal koma fram í nafni safnsins, um hvers konar safn sé að ræða, 
en sé vikið frá því, skal um það haft samráð við menntamálaráðuneytið. 

4. gr. 
Landið skiptist í eftirtalin bókasafnsumdæmi: 

3 
I. Umdæmi í kaupstöðum. Þar starfa bæjarbókasöfn. 

Reykjavík (Borgarbókasafn). 
Seltjarnarnes. 
Bolungarvík. 
Siglufjörður. 

Ólafsfjörður. 
Dalvík. 
Seyðisfjörður (ásamt Seyðisfjarðarhreppi). 
Neskaupstaður (ásamt Norðfjarðar- og Mjóafj. hreppum). 00
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Eskifjörður. 

Vestmannaeyjar. 

. Grindavík. 

Njarðvík. 

Hafnarfjörður. 
Garðakaupstaður (ásamt Bessastaðahreppi). 
Kópavogur. 

IL. Umdæmi í kaupstöðum og héruðum í kring. Þar starfa bæjar- og héraðsbókasöfn. 
Keflavík og Gullbringusýsla. 

Akranes og hreppar Í Borgarfjarðarsýslu sunnan Skarðsheiðar. 

Ísafjörður og Ísafjarðarsýslur. 
Sauðárkrókur og Skagafjarðarsýsla. 

. Akureyri og Eyjafjarðarsýsla. 

. Húsavík og Suður-Þingeyjarsýsla. 

III. Umdæmi utan kaupstaða. Þar starfa héraðsbókasöfn. 

22. 
23. 

38. 

39. 
40. 

Kjósarsýsla. Aðsetur aðalsafns Mosfellssveit. 

Borgarfjarðarsýsla norðan Skarðsheiðar og Mýrasýsla. Aðsetur aðalsafns 

Borgarnes. 
Snæfellsnessýsla. Aðsetur aðalsafns Stykkishólmur. 

. Dalasýsla, Aðsetur aðalsafns Búðardalur. 

. Austur-Barðastrandarsýsla. Aðsetur aðalsafns Reykhólar. 

. Vestur-Barðastrandarsýsla. Aðsetur aðalsafns Patreksfjörður. 
. Strandasýsla. Aðsetur aðalsafns Hólmavík. 

. Vestur-Húnavatnssýsla. Aðsetur aðalsafns Hvammstangi. 
. Austur-Húnavatnssýsla. Aðsetur aðalsafns Blönduós. 
. Norður-Þingeyjarsýsla, Aðsetur aðalsafns Kópasker. (Leirhöfn). 

. Vopnafjörður og Skeggjastaðahreppur í Norður-Múlasýslu. Aðsetur aðal- 

safns Vopnafjörður. 

„ Fljótsdalshérað. Aðsetur aðalsafns Egilsstaðir. Í umdæminu eru þessir 

hreppar: Í Norður-Múlasýslu: Hlíðar-, Jökuldals-, Fljótsdals-, Fella-, Tungu-, 
Hjaltastaðar og Borgarfjarðarhreppar. Í Suður-Múlasýslu: Skriðdals-, Valla-, 
Egilsstaða-, og Eiðahreppar. 

Suður-Múlasýsla nyrðri. Í þessu umdæmi eru Reyðarfjarðar-, Fáskrúðs- 

fjarðar-, Búða- og Stöðvarfjarðarhreppar. Aðsetur aðalsafns Reyðarfjörður. 

. Suður-Múlasýsla syðri. Í þessu umdæmi eru Breiðdals-, Berunes-, Búlands- 

og Geithellnahreppar. Aðsetur aðalsafns Djúpivogur. 

. Austur-Skaftafellssýsla. Aðsetur aðalsafns Höfn. 

. Vestur-Skaftafellssýsla austan Mýrdalssands. Aðsetur aðalsafns Kirkjubæjar- 

klaustur. 

Vestur-Skaftafellssýsla vestan Mýrdalssands. Aðsetur aðalsafns Vík í Mýr- 

dal. 
Rangárvallasýsla. Aðsetur aðalsafns Hvolsvöllur. 

Árnessýsla. Aðsetur aðalsafns Selfoss. 

Um leið og sveitarfélag öðlast kaupstaðarréttindi verður það sjálfkrafa bóka- 

safnsumdæmi með bæjarbókasafni. Hafi héraðsbókasafn verið starfandi í hinum 

nýja kaupstað verður það bæjar- og héraðsbókasafn en bókasafnsumdæmið verður 

hið sama. 

Ráðuneytið getur breyti þeirri skipan, sem hér er lýst að fengnum tillögum aðila.
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ð. gr. 
Í menntamálaráðuneyti starfar sérstakur fulltrúi, hér eftir nefndur bókafulltrúi, 

er annast málefni almenningsbókasafna. 
Hann fjallar einnig um málefni skólabókasafna. 
Í stöðu fulltrúans skal að öðru jöfnu ráða eða skipa bókasafnsfræðing, sem 

hefur reynslu í störfum og stjórnun í almenningsbókasafni. 

1. 

2. 

10. 

11. 

12. 

Hlutverk bókafulltrúa er: 

að vera ráðunautur opinberra aðila um allt það, sem lýtur að stofnun og rekstri 
almenningsbókasafna. 
að eiga frumkvæði að sem víðtækustu samstarfi sveitarfélaga um skipun og 
rekstur miðsafna. 

að koma á sem nánustu samstarfi almenningsbókasafna innbyrðis, safna og miðla 

upplýsingum til almenningsbókasafna og vinna að því að sameiginleg þjónusta 
nýtist við kaup á hvers konar búnaði og gögnum til bókasafna, svo og við 
spjaldskrárgerð, bókband, fyrirkomulag útlána, þjónustu við blinda, hljóðbóka- 
þjónustu o. s. frv. 
að halda uppi skipulagsbundinni fræðslu fyrir starfslið bókasafna, sveitar- 
stjórnir, bókasafnsstjórnir, svo og allan almenning um starfsemi almennings- 
bókasafna. Kostnaður við þessa fræðslustarfsemi greiðist úr ríkissjóði eftir því 
sem fé er veitt til í fárlögum. Heimilt er að gera samkomulag við sveitar- 
félög og stofnanir um kostnaðarþátttöku. 
að koma á samvinnu við önnur bókasöfn í landinu um lán milli safna og annars 
konar gagnkvæma fyrirgreiðslu. 
að láta í té álit um staðsetningu bókasafna, uppdrætti, mannahald, fjárþörf og 
annað slíkt, eftir því sem óskað er, svo og að eigin frumkvæði, ef hann telur 
nauðsynlegt. 
að aðstoða við gerð samninga milli sveitarfélaga innbyrðis um rekstur almennings- 
bókasafna svo og við aðrar stofnanir, t. d. skóla, sjúkrahús, vistheimili o. s. frv. 
að fylgjast með rekstri almenningsbókasafna og benda aðilum á það, sem áfátt 
kann að vera. 
að gera árlega skýrslu um málefni almenningsbókasafna, húsakost, bókaeign 
(m. a. vegna Rithöfundasjóðs Íslands), útlán, bókakaup og annað, er máli 
skiptir. Er bókasafnsstjórn (yfirbókaverði) skylt að veita þær upplýsingar um 
safnið, sem skýrsluform bókafulltrúa segir til um innan tilskilins tíma. 
að sjá til þess, að birt sé í Lögbirtingablaði fyrir 1. október árlega, hvert skuli 
vera lágmarksframlag til almenningsbókasafna á næsta ári, sbr. 8. gr. laga nr. 
50/1976. 
að aðstoða við undirbúning tillögugerðar um fjárveitingar í fjárlögum til að 
leysa þau viðfangsefni, sem ráðuneytinu eru falin samkvæmt þessari reglu- 
gerð. 

að vinna að öðrum skyldum menningarmálum eftir því sem nánar kann að 
verða ákveðið. 
Bókafulltrúi skal hafa náið samstarf við Samband íslenskra sveitarfélaga um 

málefni almenningsbókasafna svo og landshlutasamtök eftir því sem við á. 

6. gr. 
Ráðherra skipar sérstaka ráðgjafarnefnd um málefni almenningsbókasafna. Í 

nefndinni skulu eiga sæti tveir fulltrúar, annar tilnefndur af Sambandi íslenskra 
sveitarfélaga, hinn tilnefndur af Bókavarðafélagi Íslands, og sé hann starfandi í 
almenningsbókasafni. Skipun miðast við fjögur ár. 

Það hlutverk nefndarinnar að tryggja með skipulegum hætti sem nánast sam- 
starf ríkis, sveitarfélaga, stofnana og bókavarða um málefni almenningsbókasafna.
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Nefndin skal eiga reglulega fundi með bókafulltrúa og vera honum til ráðuneytis 

eftir föngum. 
Nefndin setur sér sjálf starfsreglur, m. a. um tíðni funda, fundarstjórn og annað, 

er þurfa þykir. 

7. gr. 
Um sérstaka tilhögun vegna hreppssafna, stofnanasafna og lestrarfélaga skal 

þetta tekið fram: 
Nú óskar hreppsnefnd þess, að starfandi hreppssafn starfi áfram, og getur 

þá menntamálaráðuneyti heimilað slíkt, nema sýnt sé, að ekki séu fyrir fá- 

mennis sakir tök á því að halda uppi fullnægjandi þjónustu. 
Stofnanasöfn skulu kostuð og rekin af stofnun, sem í hlut á. Heimilt er 

þó stjórn stofnunar að semja við miðsafn (hreppssafn) um þjónustu að nokkru 

eða öllu leyti. 
Þar, sem lestrarfélag er starfandi, getur sveitarstjórn(ir) samið við það um 

bókasafnsþjónustu á félagssvæðinu, enda hafi það tök á að halda uppi slíkri 
þjónustu, þannig að fullnægjandi sé. 

Samningar skv. grein þessari eru háðir staðfestingu menntamálaráðuneytis, 
sem leitar umsagnar ráðgjafarnefndar um þá. 

8. gr. 
Menntamálaráðuneyti getur samið við sveitarstjórn (sveitarstjórnir, sem standa 

saman að stofnun og reksiri almenningsbókasafns) um samvinnu almenningsbóka- 

safns og skólasafns, sbr. 72. gr. laga um grunnskóla nr. 63/1974. Getur sú samvinna 
verið fólgin í samnotkun húsnæðis, búnaðar, bókakosts og annars efnis, sameiginlegu 

starfsmannahaldi o. s. frv. 
Gera skal sérstakan samning um þessa samvinnu, og skal þar þar gætt þeirra megin- 

sjónarmiða um almenningsbókasöfn, sem reglugerð þessi felur í sér. Bókafulltrúi 
undirbýr samning í samráði við ráðgjafanefnd. 

9. gr. 
Hlutverk miðsafns er m. a.: 

1. að veita almenningi möguleika á ævimenntun með því að hafa til afnota fræði- 
rii og annað efni, sem fræðslugildi hefur og láta í té leiðbeiningar um slíkt. 

2. að gefa almenningi kost á að verja tómstundum sér til menningarauka og 
afþreyingar með heimláni bóka og annarra gagna, við bókmenntakynningar, 
sýningar ýmiss konar, fyrirlestra, tónlistarflutning o. s. frv. 

3. að halda uppi þjónustu við almenning með bókabilum, eftir því sem þörf krefur 
og fé kann að vera veitt til. 

4. að annast útvegun bóka og annarra gagna að láni frá öðrum söfnum og veita 
hreppssöfnum, skólasöfnum og stofnanasöfnum í umdæminu aðstoð og þjónustu 

og efla samvinnu þeirra. 
5. að vera upplýsinga- og gagnamiðstöð, þar sem haldið sé sérstaklega til haga efni, 

sem varðar umdæmið, sem í hlut á, að því leyti sem slík varðveisla er ekki 
sérstaklega öðrum falin. 

6. að veita fræðimönnum sérstaka lestraraðstöðu, þar sem betra er næði, sé þess 
kostur. 

10. gr. 

Eitt miðsafn á landinu annast hljóðbókaþjónustu skv. sérstökum samningi við 

menntamálaráðuneytið. Nú er talið, að þörf sé á því, að slík þjónusta sé veitt víðar 
og getur þá menntamálaráðuneytið heimilað slíkt að fenginni umsögn bókafulltrúa 

og ráðgjafanefndarinnar.



7. mars 1978. 219 Nr. 138. 

Hljóðbókaþjónusta fer fram í nánu samstarfi við Blindrafélagið, sein getur til- 
nefnt einn fulltrúa eða fleiri til að vera með í ráðum um framkvæmd þessarar 
þjónustu, t. d. val á bókum, hljómbandshylkjum, hverjir lesi á hljómbönd, fyrir- 
greiðslu við blint fólk á þessu sviði, þar sem sérstök ástæða þykir til o. s. frv. 

Kostnaður við þessa þjónustu greiðist af söfnum þeim, sem hagnýta sér hana, 
að því leyti sem framlög annarra aðila ekki koma til. 

Um skiptingu kostnaðar fer eftir samningi menntamálaráðuneytis og mið- 
safns þess, sem þjónustu veitir. 

11. gr. 
Hlutverk hreppssafna er hið sama og hlutverk miðsafna, eftir því sem við 

getur átt. 
Í hverju sjúkrahúsi, hjúkrunarheimili, vistheimili og fangahúsi skal vera bóka- 

safn, búið þeim hjálpartækjum, sem nauðsynleg eru til að vistmenn geti notfært sér 
þjónustuna. Sá aðili, sem rekur slíka stofnun, skal sjá um rekstur bókasafns. 

Heimilt er stjórn stofnunar að semja við miðsafn eða hreppsnefnd um bókasafns- 
þjónustu, en háður er slíkur samningur staðfestingu ráðuneytisins. 

Í árlegri fjárhagsáætlun stofnunar skal á sérstökum rekstrarlið tilgreint, hve 
mikið fé er áætlað til rekstrar bókasafns. 

Við hönnun byggingar fyrir stofnun skal gera ráð fyrir sérstöku rými fyrir 
bókasafn, svo og fullnægjandi lestraraðstöðu, eftir því hvers konar stofnun um er að 
ræða. Sa 

Útlánsstofa skal opin vissar stundir vikulega, og skal það auglýst greinilega í 
stofnuninni. 

Þar sem rúmliggjandi fólk dvelst, skal hafa bókavagna til að veita því þjónustu. 

12. gr. 
Hlutverk stofnanasafna er að sjá vistmönnum og starfsliði stofnunar fyrir 

fræðslu- og afþreyingarefni eftir því sem við verður komið. 

13. gr. 
Stjórn almenningsbókasafns er þannig skipuð, að í henni eiga sæti 3, 5 eða fleiri 

fulltrúar, þó þannig að tala standi jafnan á stöku. 
Þar sem umdæmi bókasafns er eitt sveitarfélag, ákveður sveitarstjórn tölu stjórn- 

armanna og kýs þá. 
Þar sem umdæmi tekur til fleiri sveitarfélaga en eins, skal meirihluti stjórnar 

kosinn af sveitarstjórn, þar sem miðsafn er. Þeir sem kjörnir verða, boða til fundar 
þeirra sveitarstjórna, sem aðild eiga að safni, einn fyrir hverja sveitarstjórn, og kjósa 
þeir úr sínum hópi fulltrúa, sem vantar í stjórn. 

Kjörtímabil bókasafnsstjórnar er hið sama og kjörtímabil sveitarstjórnar. 

14. gr. 
Stjórn bókasafns kýs formann og varaformann úr sínum hópi. 
Heimilt er stjórn bókasafns, þar sem heppilegt þykir vegna fjarlægða, að kjósa 

þriggja manna framkvæmdanefnd úr sinum hópi, til þess að sinna málefnum safnsins 
milli funda í bókasafnsstjórn. 

Bókasafnsstjórn heldur fundi eftir þörfum, þó eigi sjaldnar en tvisvar á ári. 
Yfirbókavörður undirbýr fundi samkvæmt þessari grein. Hann á sæti á fundum 

með málfrelsi og tillögurétti. 

B 29
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15. gr. 

Hlutverk bókasafnsstjórnar er sem hér segir: 

1. Hún sér um, að safnið hafi viðunandi húsnæði. Hún fjallar um staðsetningu 
og uppdrætti nýbygginga, kaup á húsnæði eða leigu, svo og meiriháttar breytingar 
á húsnæði, ef því er að skipta. 
Hún fylgist með því, að búnaður og rekstur safns sé Í góðu lagi. 
Hún gerir tillögur til sveitarstjórnar um ráðningu yfirbókavarðar. 
Hún fjallar um tillögu að fjárhagsáætlun safnsins fyrir árið, sem í hönd fer. 
Hún gerir tillögur til sveitarstjórnar um starfsmannafjölda í bókasafni. 
Hún getur sett reglur um notkun safnsins og annað slíkt í samráði við yfir- 

bókavörð. 
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16. gr. 
Sýslunefndir skulu fylgjast með rekstri almenningsbókasafna, sem eru kostuð 

af hreppum innan sýslu. Þær skulu vekja athygli bókafulltrúa og bókasafnsstjórnar 
(sveitarstjórnar) á því, sem þær telja betur mega fara. 

Sýslusjóður stendur skil á greiðslu hreppsfélaga til almenningsbókasafns, sbr. 
8. gr. laga nr. 50/1976. 

17. gr. 
Almenningsbókasafni (miðsafni, hreppssafni) skal valinn staður miðsvæðis, þar 

sem eru eða ætla má, að verði miklar mannaferðir, t. d. í námunda við verslunar- og 

Þjónustumiðstöðvar. 
Við skipulagningu byggðar skal sérstaklega kannað, hvernig bókasafnsþjónustu 

verði best skipað. 
Við hönnun Þbókasafnshúsa, svo og kaup eða leigu húsnæðis handa bókasafni, 

skal þess gætt, að safn verði öllum aðgengilegt jafnt heilbrigðum sem fötluðum, 
ungum sem öldruðum, þægileg aðkoma verði fyrir þá, sem koma fótgangandi svo og 
þá, sem í bifreiðum koma, hvort sem eru almenningsbifreiðar eða einkabifreiðar. 

18. gr. 
Við hönnun bókasafns (miðsafns) eða endurskipulagningu skal hafa eftirfarandi 

sjónarmið í huga: 

1. að sá hluti safnsins, sem almenningi er ætlaður, sé á 1. hæð. Þægileg lyfta sé í 
húsinu eða sambærileg aðstaða eftir aðstæðum. 

2. að komist verði hjá burðarveggjum í útláns- og lestrarsölum, þannig að hvers 
konar skipulagsbreytingar verði auðveldar án mikils kostnaðar. 

3. að auk útlánssalar, lestraraðstöðu fyrir börn og fullorðna og bókageymslu skuli 
gert ráð fyrir námsaðstöðu og þjónustu skv. 9. gr. svo sem kostur er. Þá skal 
gert ráð fyrir húsrými til viðgerða, fyrirlestra og sýninga auk aðstöðu fyrir 
starfsfólk. 

4. að þegar almenningsbókasafn er rekið í húsnæði með skólasafni sé þess gætt, að 
húsnæðið sé meira en stærðarreglur (norm) vegna skólasafna setja. Við hönnun 
húsnæðis fyrir slík söfn, skal þess gætt, að auk inngangs úr skólanum sé jafn- 
framt sérinngangur fyrir almenning. Bókafulltrúi lætur í té leiðbeiningar um 
lágmarksrými fyrir starfsemi bókasafns. 

19. gr. 
Bókafulltrúi skal stuðla að því, að almenningsbókasöfn (lestrarfélög), skólasöfn 

og stofnanasöfn innan bókasafnsumdæmis hafi sem nánasta samvinnu sín á milli 
undir forystu miðsafnsins. 

Þar sem hreppsnefnd óskar að reka áfram starfandi bókasafn sjálfstætt, skal 

slíkt heimilt, hafi safnið aðstöðu til að veita fullnægjandi þjónustu. Að öðru leyti
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skal bókafulltrúi vinna að því, að slík bókasöfn verði útibú frá miðsafni svo og að 
útibú verði stofnuð, þar sem slíkt er nauðsynlegt. 

Í samráði við ráðgjafanefnd sér bókafulltrúi um, að samningar verði gerðir um 
yfirtöku húsnæðis og bókakosts, svo og greiðslu kostnaðar, sem af stofnun útibús 
og rekstri leiðir. 

Þá skal bókafulltrúi og vinna að því, að miðsöfn og hreppasöfn veiti öldruðum og 
fötluðum þá þjónustu að senda bækur heim, eftir því sem aðstæður leyfa. 

20. gr. 
Sveitarfélag, sem á aðild að miðsafni, greiðir til þess framlag, skv. 8. gr. 

laga nr. 50/1976, og stendur sýslusjóður skil á þeirri greiðslu. 
Ef sérstakur samningur er gerður við miðsafn um þjónustu umfram það, sem 

miðbókasafn er skylt að veita, skv. áðurnefndum lögum, fer um greiðslur sam- 
kvæmt samningi eða úrskurði bókafulltrúa, ef samningur hefur ekki verið gerður. 

21. gr. 
Á almenningsbókasafni skal þess gætt, að öll kynning á bókum og öðrum gögnum 

sé veitt greiðlega og á hlutlægan hátt. 

22. gr. 
Að miðbókasafn skal ráða bókavörð (yfirbókavörð) í fullt starf, enda sé íbúa- 

tala umdæmis 3000 hið fæsta. 
Sveitarstjórn, þar sem miðbókasafn er, ræður yfirbókavörð að fengnum tillögum 

bókasafnsstjórnar, bókafulltrúa og ráðgjafanefndar. Skal bókasafnsfræðingur að 
öðru jöfnu ganga fyrir. 

Ef íbúafjöldi umdæmis miðsafns eða hreppssafns er lægri en í 1. mgr. segir, 
en yfir 1000, skal miða við, að bókavörður sé í a. m. k. hálfu starfi. 

Sé íbúafjöldi lægri en 1000, gerir ráðgjafanefnd ásamt bókafulltrúa tillögu um, 
hvernig fara skuli um daglega stjórn bókasafns. 

23. gr. 
Bókavörður (yfirbókavörður) fer með daglega stjórn bókasafns. 

Hlutverk hans er sem hér segir: 

1. að fara með fjárreiður bókasafnsins, gera tillögu að fjárhagsáætlun, sjá um 

innheimtu tekna og uppgjör að því leyti sem þessi störf eru ekki öðrum sérstak- 
lega falin. 

2. að sjá um, að í safninu sé flokkuð skrá (höfunda- og titlaskrá), svo og að haldin 
sé aðfangaskrá, þannig að almenningur eigi greiðan aðgang að upplýsingum um 
bækur og önnur gögn safnsins. 

3. að annast skýrslugerð skv. reglum, sem ráðuneytið setur, og standa því og sveitar- 

stjórn(um), sem hlut á að máli, skil á þeim á tilskildum tíma. 
4. að eiga frumkvæði að kynningu á starfsemi safnsins fyrir almenning, gangast fyrir 

sýningum, bókakynningum og hvers konar starfsemi í þá átt, að safnið verði virk 
menningarstofnun. 

5. að hafa sem nánast samstarf við bókasafnsstjórn, sveitarstjórn(ir) og mennta- 
málaráðuneyti (bókafulltrúa). Hlutverk bókavarðar (yfirbókavarðar) í mið- 
safni er jafnframt að vinna að samræmingu bókasafnsþjónustu og samvinnu 
bókasafna í umdæminu og að eiga frumkvæði í bókasafnsmálum umdæmisins. 

Hann skal efna til funda með bókavörðum í umdæminu a. m. k. einu sinni á ári. 
Ef honum virðist áfátt bókasafnsþjónustu innan umdæmisins, er ekki lýtur 

stjórn miðsafnsins, skal hann vekja athygli hlutaðeigandi bókasafnsstjórnar
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(stjórnar stofnunar) á því. Ef það hrífur ekki, skal hann gera bókafulltrúa að- 
vart um það. 

24. gr. 
Bókasafnsstjórn gerir tillögur til sveitastjórnar um starfsmannafjölda í bóka- 

safni, en starfsmenn taka laun hjá sveitarsjóði, þar sem miðsafn er. 

25. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum um almenningsbókasöfn nr. 50, 

25. maí 1976, öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 7. mars 1978. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 
  

Birgir Thorlacius. 

Nr. 139. 16. mars 1978. 
REGLUGERÐ 

um jarðvara. 

1. gr. 
Skylda. 

1.1. Allar flugvélar, sem knúðar eru hverfihreyflum og hafa hámarksflugþunga yfir 
5700 kg, skulu búnar jarðvara (Ground Proximity Warning System), sem viður- 
kendur er af flugmálastjórn. 

Ath.: Viðurkenning flugmálastjórnar á jarðvara (Mode 1—5) verður því einungis 
veitt að búnaðurinn fullnægi kröfum US Federal Aviation Registations 

(FAR). 

2. gr. 
Tilgangur. 

1.2. Jarðvarinn skal vera þannig gerður og honum þannig fyrir komið, að hann 
vari við hættulegri flugstefnu miðað við jörð í flughæð lægri en 2500 fet yfir 
jörðu. 

3. gr. 
Hættumerki. 

1.3. Jarðvarinn skal gefa bæði sjáanleg og heyranleg hættumerki í flugstjórnarklefa. 
Hættumerkin skulu: 
a. hefjast samtímis og vera auðgreind frá öðrum hættumerkjum í flugstjórnar- 

klefa, 
b. vera stöðugt á uns hættuástandið er liðið hjá og 
c. hefjast sjálfkrafa án aðgerða frá hendi áhafnarinnar. 

4. gr. 
Viðhald. 

1.4. Jarðvaranum skal ætíð haldið í lagi. Ef hann Þilar má þó ljúka við hafið flug 
eða flugröð. Flug má þó ekki hefja með bilaðan jarðvara frá flugvelli, þar 
sem hægt er að gera við hann eða flugmálastjórn hefur mælt svo fyrir um að 
hægt sé að gera við hann.
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5. gr. 
Viðurlög. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum, varðhaldi eða fangelsi allt að 3 árum 
enda taki eigi önnur refsiákvæði XTTT. kafla laga nr. 34 21. maí 1964 yfir atferlið. 

6. gr. 
Gildissvið og -taka. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 89., 156., 163. og 186. gr. laga nr. 34 

21. maí 1964, um loftferðir, og tekur til íslenskra loftfara og erlendra loftfara, sem 
Íslenskur aðili notar eða ræður yfir, staðfestist hér með til að öðlast gildi frá og 
með Í. júlí n. k. 

Samgönguráðuneytið, 16. mars 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  
Birgir Guðjónsson. 

21. mars 1978. Nr. 140. 

REGLUGERÐ 

um kaup lífeyrissjóða á verðtryggðnm skuldabréfum ríkissjóðs, 

Framkvæmdasjóðs Íslands, Bvegingasjóðs ríkisins 

og annarra fjárfestingalánasjóða. 

1. gr. 
Hverjum lífeyrissjóði sem lösbundinn er, eða nýtur viðurkenningar fjármála- 

ráðuneytisins skv. D-lið 13. gr. laga nr. 69/1971 er skylt að verja árlega a.m.k. 
40% af ráðstöfunarfé sínu til kauna á skuldabréfum með fullri verðtryggingu til 
eigi skemmri tíma en 10 ára. 

Ríkisféhirðir hefur með höndum afgreiðslu skuldabréfa ríkissjóðs, Fram- 
kvæmdasjóðs Íslands os Bvgsinsasjóðs ríkisins. Lifeyrissjóðunum er heimilt að 
kaupa skuldabréf annarra fjárfestingalánasjóða með fullri verðtryggingu og teljast 
slík kaup sem hluti ráðstöfunarskyldu skv. 1. mgr. bessarar greinar, fari kaupin 
fram innan þeirra tímamarka, er um getur í 2. gr. 

2. gr. 
Lifeyrissjóðum er skylt að láta fjármálaráðuneytinu í té áætlun um ráðstöfun- 

arfé sitt út árið í upphafi hvers árs og eigi síðar en 1. febrúar. Að lokinni athugun 
ráðuneytisins á áætlun þessari skal í samráði við viðkomandi lífeyrissjóð serð 
áætlun um heildarkaun sjóðanna á verðtryggðum skuldabréfum innan hvers árs- 
fjórðungs sbr. ákv. 4. gr. Tífeyrissjóðunum er skylt að fylgja hinni staðfestu 
áætlun nema til komi atvik. er fallið seta undir ákv. 6. gr. þessarar regluserðar. 

Áætlun um ráðstöfunarfé skal endurskoða eigi síðar en 1. sept. ár hvert til þess 
að trvggja samræmi áætlunar og breytinga á ráðstöfunarfé. 

3. gr. 
Til ráðstöfunarfjár lífeyrissjóða teljast greidd iðsjöld og greidd aukaframlögs. 

afborganir af lánum, greiddar vaxtatekjur, greiddar verðtrygeingatekjur og greiðslur 
fyrir flutt réttindi til sjóðsins, að frádregnum lífeyrisgreiðslum, endurgreiddum 
iðgjöldum, greiðslum vegna fluttra réttinda frá sjóðnum sreiddum vöxtum svo og
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kostnaði við rekstur sjóðsins og öðrum útgreiðslum er ekki snerta fjárfestingu á 
vegum sjóðsins eða útlán. 

4. gr. 

Skuldabréf þau, sem fjármálaráðuneytið býður lífeyrissjóðunum til kaups, 
skulu verðtryggð miðað við vísitölu byggingarkostnaðar. Verðtrygging skuldabréfa 
þessara er háð því að skuldabréfin verði skráð á nafn kaupanda og eigi framseld 
án samþykkis skuldara. Til viðbótar hverri einstakri greiðslu vaxta og afborgana 

skal skuldari greiða á hverjum gjalddaga verðbót á vaxta- og afborgunargreiðslur 
lánsins, er miðast við hækkun bygsingarvísitölu þeirrar, er gilti á útgáfudegi 
skuldabréfsins til gjalddaga. Lækki byggingarvísitalan niður fyrir framangreint 
mark, skulu greiðslur vaxta og afborgana fara fram á nafnverði. Miðað er við 
byssingarvísitölu þá, er kveðið er á um í lögum nr. 93/1975, og síðari breytingar, 
er á henni kunna að verða gerðar. 

Grunnvísitala skuldabréfa þessara ákvarðast þannig: Fyrsta mánuð vísitölu- 
tímabilsins skal nota hina gildandi lögákveðnn vísitölu. Annan mánuð tímabilsins 
skal nota hina lögákveðnu vísitölu. að viðbættum eða frádregnum '% —einum 
briðja— hluta þeirrar breytingar, er verður á hinni opinberu vísitölu frá upphafi 
til loka vísitölutímabilsins. Þriðja mánuð tímabilsins skal með sama hætti nota 
hina lösákveðnu vísitölu, en að viðbættum eða frádregnum % — tveim þriðju— 
hlutum breytingar þeirrar, er verður á hinni opinberu vísitölu frá upphafi til loka 
vísifölutímabilsins. 

Kaup skuldabréfa þessara fara fram eigi sjaldnar en ársfjórðungslega. 

5. gr. 
Um skil lífeyrissjóða á ársreikningum til fjármálaráðuneytisins fer skv. ákv. 

reglugerðar nr. 75/1974. Umsjónaraðilum fjármálaráðuneytisins með starfsemi lif- 

eyrissjóða ber að athuga ársreikningana til að sannreyna að ráðstöfun fjár lifeyris- 

sjóðanna sé í samræmi við ákvæði laga og ákvæði reglugerða sjóðanna. 

6. gr. 
Stjórnir einstakra lífeyrissjóða geta við sérstakar fjárhagsástæður hlutaðeigandi 

lífeyrissjóðs óskað lækkunar á kaunskyldu verðbréfa skv. 1. gr. Til sérstakra fjár- 
hagsástæðna telst vanhæfi lífeyrissjóðs til að veita umsækjanda, er á $ ára aðild 

að sjóðnum, lán til íbúðarbyggingar er nemur 1.5 földum dagvinnulaunum skv. 2. 

taxta Verkamannafélagsins Dagsbrúnar, eins og þau laun voru næstliðið ár, enda 

hafi sjóðfélaginn eigi áður notið sambærilegs láns úr lífeyrissjóði. 

7. gr. 
Á árinu 1978 skulu lífeyrissjóðirnir skila áætlun um ráðstöfunarfé sitt það ár 

eigi síðar en 31. mars. 

8. gr. 
Reglugerð þessi er samin samkvæmt ákvæðum 3. gr. laga nr. 82 frá 31. desember 

1977 og öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 21. márs 1978. 

Matthías Á. Mathiesen. 
  

Þorsteinn Geirsson.
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SAMÞYKKT 

um forkaupsrétt Kópavogskaupstaðar að fasteignum innan sveitarfélagsins. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 22 23. júní 1932 og 26. grein skipulagslaga nr. 19 
21. maí 1964 hefur bæjarstjórn Kópavogskaupstaðar gert eftirfarandi samþykkt: 

„Bæjarstjórn Kópavogskaupstaðar samþykkir samkvæmt heimild í lögum nr. 

22/1932 og 26. gr. laga nr. 19/1964 að áskilja Kópavogskaupstað forkaupsrétt að 
eftirtöldum fasteignum innan sveitarfélagsins: 

Jörðunum Smárahvammi, Fífuhvammi, Vatnsenda, Gunnarshólma, Geirlandi 

(Miðmundarmyýri). 

Ennfremur eftirgreindum eignarlöndum úr jörðinni Lækjarbotnum: 

Hamri, Seli, Selfjallaskála, Núpstúni. lóð Ívars Bjarnasonar, Skipholti 8, sam- 

kvæmt heimildarbréfi dags. 1. nóvember 1963.“ 

Samþykkt þessi öðlast þegar gildi og gildir í 5 ár frá dagsetningu hennar að telja. 
Birtist hún hér með til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 15. mars 1978. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

22. mars 1978. Nr. 142. 

REGLUGERÐ 

um gatnagerðargjöld við byggðar götur á Stöðvarfirði. 

1. gr. 
Húseigendur á Stöðvarfirði S.-Múlasýslu, skulu greiða gatnagerðarsjöld hl sveitar- 

sióð Stöðvarhrepps fyrir hús og lóðir um leið og götur eru lagðar bundnu slitlagi, 
B-gjald. 

Við álagningu þessara gatnagerðargjalda skal nota eftirfarandi einingartölur: 

1. Einbýlishús að 400 mð m./bifreiðageymslu .................. kr. 250 000 
2. Parhús að 400 m3 ........0....%..0 0000. r nr — 200 000 
3. Íbúðarhús m./allt að 4 íbúðum og raðhús á einni hæð að 400 m3 — 160000 
4. Raðhús á tveim hæðum að 400 m3 ..........0..000 0... — 120 000 
5. Fjölbýlishús m /allt að 8 íbúðum á tveim hæðum að 300 m3 .. —- 100000 
6. Fjölbýlishús m./fleiri en 8 íbúðir á þrem hæðum að 300 m3.... —- 70000 
7. Verslunar- og skrifstofuhús pr. m8 .........00.0.0. 00. — 400 
8. Tönaðarhús og vörugeymslur pr. m3 ...........00. 0. — 300 
9. Umframstærðir í íbúðarhúsum pr. mð ...................... —- 400 

10. UHhús og vélageymslur pr. m3 ..........0.00 000. — 200 

11. Viðbveginsar við eldri hús, ef húsið m./viðbyggingu verður 

meira en 400 má pr. mé ............0 00. — 400 
12. Lóðarhafar sreiða pr. m? lóðar „ ........0..0000 0000. — 80 

13 Lagningu slitlass á bifreiðastæði og gangstísa innan lóðar- 
marka greiða eigendur sjálfir 

14. Allar framangreindar einingartölur miðast við bvegingavísitölu 
1. ásúst 1977.
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2. gr 
Gatnagerðargjöld skv. 1. gr. skulu umreiknuð til samræmis við þá bygginga- 

vísitölu, sem. í gildi er, þegar lagning bundins slitlags fer fram. 

3. gr. 
Gatnasgerðargjald 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 sengið 

frá viðkomandi götu með gangstétt. 

4. gr. 

Vextir af lánum vegna gatnagerðargjalds 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 fylsir lösveð í fasteign þeirri, sem það er lagt á og sengur það, 
ásamt vöxtum, fyrir öllum veðkröfum, sem á eigninni hvíla næstu fimm ár eftir 
1. gjalddaga. Tekur þessi kvöð einnig til vátrvgginsafjár eignarinnar. 

Heimilt er að taka gjald skv. reglugerð þessari lögtaki, skv. lögum nr. 29/1885. 

Reglugerð þessi sem samin er og samþykkt af hrepnsnfnd Stöðvarhrepps, stað- 
festist hér með, samkvæmt lögum um gatnagerðargjöld nr. 51/1974, sbr. lög nr. 
31/1975, til þess að öðlast þegar gildi. 

Félagsmálaráðuneytið, 22. mars 1978. 

F. hr. 

Hallerímur Dalberg.   
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 143. 20. mars 1978. 

AUGLÝSING 

um staðfestingn á gjaldskrá fyrir Sundlaus Akureyrar. 

Aðgangseyrir: 

Fullorðnir, einstakir miðar ..............0...00. 0000... kr. 180 
Börn ............2.200 00 — 70 
Forsala: 10 miðar, fullorðnir ............0.000 0000 000 — 1300 
Forsala: 10 miðar, börn ............0..0.000 0... — 400 

Leisa á sundskýlum, bolum, handklæðum ................00..... — 150 

Gufubað ...........0...0200 — 350 

Sérklefi „.............0.0 0000 — 250 

Gjaldskrá þessi sem sambykkt er af bæjarstjórn Akureyrar staðfestist hér með 
til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Jafnframt er felld úr gildi gjaldskrá nr. 264 30. júní 1977. 

Félagsmálaráðuneytið, 20. mars 1978. 

F. hr. 

Hallerímur Dalberg.   
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.
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ARÐSKRÁ 

fyrir veiðifélag Fnjóskár. 

Býli Arðeiningar % 

Nes í Höfðahverfi .............0.2.00. 0. en 6.95 
Laufás ..........2.000. 00 .s sr 15.40 
Grundarbæir #............22202 00 sn ss 1.15 
Ártún „2... 1.25 
Miðgerði  ..............20200 00 ss ss 1.25 
Pálsgerði ...............2.000. 00 2.25 
Litlagerði  ...............0..00 00. 7.95 
Skarð  ............0.0 00. 4.10 
Þverá ............0200. 0... 2.80 
Skuggabjörg ..................000 00 sess 5.10 
Garður ...........2.2000 0... 1.35 
Ytri-Hóll ..............02020 00 nn ss 1.00 
Syðri-Hóll  ..............2.0.0 0... ens 1.25 
Böðvarsgarður  ................00000 0... nn 1.25 
Böðvarsnes ............2020. 00... ns 2.15 
Melar ............22.2.0.0 sess 2.25 
Draflastaðir og Hjarðarholt ...............0..0000 0000 00... 3.15 
Grímsgerði ...............00 0 1.45 
Dæli ..............200 0... 1.20 
Vatnsleysa  ...........0000.0 0... 2.55 
Végeirsstaðir  ............2...200.0 00 sanns 1.85 
Veisa  ...........02 0000 2.35 
Veisusel  ..............2.0 20 2.55 
Víðivellir ..............0.000 00 s ss 0.95 
Víðifell ................2.... 000. 0.50 
Hallgilsstaðir ................000200 000 2.30 

Háls frá þingmannaleið að neðri brú .................... 1.05 
Háls milli brúa og Þingsm. lækur ...........0.0.0. 0000 000.. 2.30 
Hrísgerði ...............0.. 020. 1.30 
Tungunes ............0..0 20... 0.75 
NeS .......00000 0 0.85 
Skógar ............0.2..02 0. 1.00 
Hróastaðir  ................02200000 ns 0.70 
Vaglaskógur (Hálsskógur) frá efri brú að sömlu Háls- 

merkjum ............02.20 00. 0.20 
Vaglaskógur frá gömlu Háls-merkjum að Mörk ........ 0.90 
Mörk .........2.0.20 00. 0.80 
Lundur að mörkum skógræktar .........0.00.00. 000. 1.40 
Lundsland, nú fyrir landi skógræktar .................... 030 
Veturliðastaðir  ................0..0 00 0.50 
Grænahlíð  ..................02. 0 0.40 
Steinkirkja ............2.200.. 0000 0.70 
Brúnagerði ..............0....00 0. 0.40 
Fjósatunga .............2..0.200 0000 0.85 
Tllugastaðir ...........0..00.00 0002 .0 0.95 
Selland ...............02000 ns 0.80 
Kotungsstaðir ..............000.0. 0000 0.25 

Þórðarstaðir  ..............0...002 0000. 1.50 
B 30
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Býli Arðeiningar % 

Belgsá  ............002 0000 0.80 

Bakkasel ..........2220000 0. e sen 0.40 
Reykir ...........0..2200 0 0.95 

Bakki  ............000 00 0.55 
Sörlastaðir  ..............2000. 000 0.85 

Tunga  ............0..200 000 0.95 

Snæbjarnarstaðir  ................000 0000 0.40 

Fornastaðir ...............22.202 0200. 0.30 

Fornhólar  ............0.020. 0 0.15 

Sigríðarstaðir .................20..0020 0200 0.20 

Birningsstaðir O..........0....0. 0... 0.10 
Hjaltadalur .............0...0.00 0 0.65 

Alls 100.00 

Arðskrá þessi er gerð samkvæmt lögum nr. 76 25. júní 1970 um lax- og silungs- 
veiði og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Nr. 145. 

Landbúnaðarráðuneytið, 8. febrúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Ragnheiður Árnadóttir. 

8. febrúar 1978. 

ARÐSKRÁ 

fyrir veiðifélag Litlárvatna. 

Býli Arðeiningar % 

Eyvindarstaðir  .................2200 000 1.20 
Eyvindarholt ..........0.20..00 0 2.30 
Lindarbrekka ............22.000 000 1.80 
Höfðabrekka  .........2002 2000 1.80 

Framnes #............02.000 00 2.30 
Keldunes T...............020000 0. 2.30 
Keldunes MM ..................0 000 2.30 
Árdalur .........0.00.. 02. 540 
Krossdalur ..............000.00 00. 10.60 
Austurgarður 1................0.02.0 00... 3.20 

Austurgarður M ..............00...000 3.20 
Laufás .............20 00 3.20 
Kvistás ............0.....220000 00 3.20 

Garður T..............20.0202 0000 9.40 

Garður MM ...............0..0. 000 940 
Garður TN ..................0..2 020 6.40 
NýÝibær ............0.0. 00 11.00 
Arnanes #2... 20.00 
Bakki ..............00. 20. 0.25 
Syðri-Bakki ..............0.02.02 000 0.25 
Þórseyri  ..............2.2 00. 0.20 
Þórunnarsel „..............0 2200 0.30 

Alls 100.00
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Arðskrá þessi er gerð samkvæmt lögum nr. 76 25. júní 1970 um lax- og silungs- 
veiði og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 8. febrúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. 
Ragnheiður Árnadóttir. 

8. febrúar 1978. Nr. 146. 

ARÐSKRÁ 

fyrir Víkurá í Strandasýslu. 

Býli Arðeiningar % 

Guðlaugsvík  ............0.22. 0000 41.00 
Skálholtsvík  ..............0 000. 27.00 
Miðhús (eign Bæjarhrepps) .........00000 000 14.00 
Hevdalssel (eign Bæjarhrepps) 

Alls 100.00 

Arðskrá þessi er gerð samkvæmt lögum nr. 76 25. júní 1970 um lax- og silungs- 
veiði og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 8. febrúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. rr 
Ragnheiður Árnadóttir. 

8. febrúar 1978. Nr. 147. 

ARÐSKRÁ 

fyrir Laxá í Hrútafirði. 

Býli Arðeiningar % 

Kjörseyri  ............0.22. 20. 50.00 
Hlaðhamrar ..............2002 0... n es 11.00 
Laxárdalur #„..............2.22002 00. 39.00 

Alls 100.00 

Arðskrá þessi er gerð samkvæmt lögum nr. 76 25. júní 1970 um lax- og silungs- 
veiði og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 8. febrúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Ragnheiður Árnadóttir.
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SAMÞYKKT 

1. gr. 

fyrir Veiðifélag Blöndu og Svartár. 

Félagið heitir Veiðifélag Blöndu og Svartár. 

2. gr. 
Félagið nær til allra jarða og landa, sem land eiga að vatnakerfi Blöndu. Þær eru: 

1. Auðkúluheiði, 
2. Þröm, 

3. Eldjárnsstaðir, 
4. Eiðsstaðir, 

5. Eiðsstaðir 2, 
6. Guðlausgsstaðir, 
7. Höllustaðir, 
8. Höllustaðir 2, 

1. Smyrlaberg, 

2. Grænahlíð, 

3. Kagaðarhóll, 

1. Enni, 

2. Breiðavað, 

3. Björnólfsstaðir, 
4. Ystagil, 

5. Miðogil, 
6. Engihlíð, 
7. Glaumbær, 

1. Strjúgsstaðir, 
2. Hólabær, 

3. Gunnsteinsstaðir, 
4. Anuðólfsstaðir, 

5. Æsustaðir, 
6. Gautsdalur, 

7. Mörk, 

8. Hvammur, 

0. Miðidalur, 

10. Þverárdalur, 

11. Kálfárdalur, 
12. Bólstaðarhlíð, 
Í3. Bólstaðarhlíð 2, 

14. Bólstaðarhlíð 3, 

Í Svínavatnshreppi: 

9. Syðri-Langamýri. 

10. Ytri-Langamýri, 
11. Tungunes, 
12. Kárastaðir, 

13. Ásar, 
14. Hamar, 
15. Gunnfríðarstaðir, 

16. Holtastaðareitur. 

Í Torfalækjarhreppi: 

4. Kaldakinn, 
5. Kaldakinn 1, 

6. Kaldakinn 2, 

Blönduóshreppur. 

Í Engihlíðarhreppi: 

8. Fremstagil, 

9. Geitaskarð, 

10. Holtastaðir, 

11. Fagranes, 

12. Hvammur, 

13. Skriðuland, 

14. Móberg. 

Í Bólstaðarhlíðarhreppi: 

15. Húnaver, 

16. Botnastaðir, 

17. Gil, 
(8. Fjósar, 

19. Skeggjastaðir, 

20. Brattahlíð 

21. Brún, 

22. Eiríksstaðir, 

23. Porfastaðir, 

24. Barkarstaðir, 

23. Bergsstaðir, 

26. Leifsstaðir, 

27. Leifsstaðir 2, 

28. Steinárgerði,
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29. Steiná, 40. Mælifell, 
30. Steiná 2, 41. Eyvindarstaðaheiði, 
31. Steiná 3, 42. Rugludalur, 
32. Hóll, 43. Bollastaðir, 
33. Skottastaðir, 44. Eyvindarstaðir, 
34. Hvammur, 45. Austurhlíð, 
30. Kúfustaðir, 46. Brandsstaðir, 
96. Stafn, 47. Blöndudalshólar, 

37. Fossar, 48. Brúarhlíð, 
38. Fossar 2, 49. Finnstunga, 

39. Fossar 3, 50. Ártún. 

3. gr. 
Verkefni félagsins eru: 

a. Að viðhalda og efla góða fiskgengd á félagssvæðinu, svo sem með aðflutningi 
seiða, klaki eða friðun ef henta þykir og eyðingu veiðivargs. Ennfremur með því 
að laga farveg til að greiða fyrir fiskiför. 

b. Að reka alla lax- og göngusilungsveiði í fiskihverfinu, og er því öllum, sem veiði- 
rétt eiga þar, óheimilt er að stunda slíka veiði. Þó má veiðifélagið selja á leigu 
stangaveiði og annan veiðirétt í fiskihverfinu. 

4. gr. 
Stjórnina skipa fimm menn. Skulu þeir ásamt varamönnum kosnir á aðalfundi 

til þriggja ára Í senn og skipta sjálfir með sér verkum. Stjórnarnefndarmenn ganga 
úr eftir sömu reglu og undanfarið. 

Stjórnin skal kosin leynilegri kosningu ef þess er óskað. Enginn atkvæðisbær 
félagsmaður getur skorast undan kosningu í stjórn, nema lögmæt forföll banni eða 
hann hafi verið 6 ár í stjórn. Á aðalfundi skal einnig kjósa tvo endurskoðendur til 
eins árs Í senn og einn varamann: 

Stjórnin ber ábyrgð á eignum félagsins. 
Á stjórnarfundi ræður afl atkvæða úrslitum mála. 

5. gr. 
Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. Formaður 

er fulltrúi félagsins út á við. Hefur hann umsjón með öllum störfum þess og fjár- 
reiðum, boðar til allra funda og stýrir þeim. Stjórnin fær þóknun fyrir störf sín 
samkvæmt reikningi sem aðalfundur úrskurðar. 

6. gr. 
Af andvirði veiðinnar eða veiðileigu greiðist allur sölukostnaður og annar 

kostnaður, sem félagið þarf að hafa. Síðan skal arði af veiði eða veiðileigu skipt 
niður á félagsmenn samkvæmt arðskrá, sem gildir hverju sinni. 

7. gr. 
Heimilt er aðalfundi að ákveða alfriðun ákveðinna veiðisvæða eitt ár Í senn, en 

samþykki % mættra félagsmanna þarf til þess. 

8. gr. 

Aðalfundur skal haldinn eigi síðar en í apríl ár hvert, og skal hann boðaður 
með auglýsingu í Ríkisútvarpinu tvo daga í röð eigi síðar en viku fyrir fundardag. 
Stjórn félagsins boðar til aukafundar, þegar henni þykir ástæða til, eða % félags- 

manna æskir þess skriflega ásamt tilgreindu fundarefni. Fundir eru löglegir séu 
þeir löglega boðaðir.
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9. gr. 
Á aðalfundi leggur stjórn félagsins fram endurskoðaða reikninga fyrir síðastliðið 

ár, skýrir frá störfum þess á liðna árinu, leggur fram áætlun um starfstilhögun og 
starfrækslukostnað á yfirstandandi ári. Aðalfundur ákveður hve miklu skuli úthlutað 
af arði, hvernig veiði skuli rekin og hverju skuli varið til fiskiræktar o. s. frv. Afl 
atkvæða ræður úrslitum mála á fundum, nema öðruvísi sé ákveðið í lögum, svo sem 
við breytingar á samþykkt eða arðskrá. Þá þarf samþykki % félagsmanna. 

Nú verður breyting á samþykkt eða arðskrá ekki afgreidd vegna ónógrar fundar- 
sóknar, og má þá boða til annars fundar og á þeim fundi ræður afl atkvæða. Nú er 
ráðgert að breyta samþykkt eða arðskrá, skal þess þá getið í fundarboði. Greiða má 
atkvæði skriflega, enda sé þess þá getið í fundarbók. 

10. gr. 
Hver félagi hefur eitt atkvæði á fundum og má hann fela öðrum að fara með 

atkvæði sitt, enda sé umboðið skriflegt og skal þess getið í fundarbók. 

11. gr. 
Félagsmönnum og öðrum þeim er á félagssvæðinu búa, er óheimilt að hafa með 

höndum ádráttarnet fyrir lax- og silung, nema þeir sanni, að það eigi að nota netið 
í vatni utan félagssvæðisins. 

Um veiði til klaks og vísindalegra rannsókna fer eins og lög mæla fyrir. 

12. gr. 

Brot á samþykkt þessari varða sektum samkvæmt XVI. kafla laga nr. 76/1970 
um lax- og silungsveiði. 

13. gr. 
Með samþykkt þessari er úr gildi felld samþykkt fyrir Veiðifélagið Blanda, 

nr. 173 26. sept. 1960. 

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, 8. febrúar 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. uu nn 
Ragnheiður Árnadóttir. 

Nr. 149. 3. mars 1978. 

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 Smyrlahraun nýtur forgangs fyrir umferð um Klettahraun. 
9. Umferð um Hólabraut nýtur forgangs fyrir umferð um Ásbúðartröð (húsgata 

við Hvaleyrarbraut). 

Ákvæði auglýsingar þessarar taka gildi þegar í stað. 

Bæjarfógetinn í Hafnarfirði, 3. mars 1978. 

Einar Ingimundarson.
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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. 15.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 7.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 15.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar Í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 1 040.00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 5 180.00. 

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. 7.80 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. 840.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. april ár hvert. 

Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 8. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 284.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 600.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1660.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 162.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 135.00. 

T
E
N
 

4. gr. 
10. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 
a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 3 100.00 fyrir hvert skip, 

auk kr. 7.80 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. 675.00 í hafnsögusjóð.
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. april 1973, stað- 

festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 188 11. maí 1976. 

Samgönguráðuneytið, 29. mars 1978. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Kristinn Gunnarsson. 

  

Stjórnartíðindi B 10, nr. 131—150. Útgáfudagur 3. apríl 1978.
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REGLUGERÐ 

um tollfrjálsan farangur ferðamanna og farmanna við komu frá útlöndum. 

1. gr. 

Ferðabúnaður og annar farangur. 

Ferðamönnum búsettum hér á landi, er heimilt að hafa með sér, án greiðslu 

aðflutningsgjalda, fatnað og ferðabúnað, sem þeir hafa haft með sér héðan til útlanda 

og auk þess varning fenginn erlendis í ferðinni eða um borð í skipi eða flugvél — 
annan en þann, sem talinn er Í 2. gr. — fyrir allt að 32000 kr. að smásöluverði 
erlendis. Andvirði annarra vara en fatnaðar má þó eigi nema meiru en 16000 kr. 
og andvirði matvæla (þar með talið sælgæti) eigi meiru en 3 200 kr. Þó má andvirði 
myndavéla, sjónauka, útvarpstækja og segulbandstækja nema % hlutum (24 000 kr.) 
af upphæðinni, enda gangi tollgæslumenn úr skugga um, að andvirði nýrra vara 
í heild fari eigi fram úr 32 000 kr. 

Ferðamenn eru háðir innflutningstakmörkunum í 3. og 4. gr. 
Skipverjar og flugliðar innlendra farartækja mega hafa með sér án greiðslu að- 

flutningsgjalda varning slíkan og greinir Í 1. málslið þessarar greinar fyrir allt að 
7 000 kr. við hverja komu til landsins, hafi þeir verið 20 daga eða skemur í ferð. 
Tilsvarandi undanþága er 21 000 kr. fyrir lengri ferð en 20 daga og 32 000 kr. fyrir 
lengri ferð en 40 daga. Aðilar, sem þessi mgr. tekur til, eru sjálfráðir um það, 
hvaða vörutegund þeir taka með sér skv. þessu heimildarákvæði, og eru eigi háðir 
öðrum takmörkunum en þeim er leiða af 3. og 4. gr. 

Ferðamönnum, búsettum erlendis, er heimilt að hafa með sér til landsins án 
greiðslu aðflutningsgjalda, til eigin nota á ferðalaginu, íverufatnað, sængurföt, við- 
leguútbúnað og annan ferðabúnað, að því tilskildu, að varningur þessi geti talist 
hæfilegur og eðlilegur miðað við tilgang ferðalagsins, dvalartíma viðkomandi hér- 
lendis og hagi hans að öðru leyti og varningurinn verði enn fremur fluttur úr 

landi við brottför eigandans að svo miklu leyti sem hann eyðist eigi hérlendis. 

2. gr. 

Áfengi og tóbaksvörur. 

Við komu til landsins er ferðamönnum og áhöfnum heimilt að hafa með- 
ferðis án greiðslu aðflutningsgjalda eftirtalið magn af áfengi og tóbaksvörum, sbr. 
þó 3. mgr. 4. gr. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Áfengi þó ekki yfir 
47% styrkleika Tóbak Öl 

1. Ferðamenn  ...........000.... 1.0 1. Auk þess 1.01. 200 stk. vindlingar 
af víni undir 21% eða 250 gr. af öðru 

tóbaki 

2. Skipverjar á íslenskum skipum 
sem eru lengur í ferð en 20 daga 2 XX 0.75 1. 400 stk. vindlingar 48 fl. 
(Skipstjóra, 1. stýrimanni, 1. vél- eða 500 gr. af öðru 
stjóra og bryta er heimill jafnstór tóbaki 
aukaskammtur til risnu um borð) 

3. Skipverjar á erlendum skipum og 

þeim íslenskum skipum sem eru 
20 daga eða skemur í ferð ...... 0.75 1. 200 stk. vindlingar 24 fl. 
(Skipstjóra, 1. stýrimanni, 1. vél- eða 250 gr. af öðru 
stjóra og bryta er heimill jafnstór tóbaki 
aukaskammtur til risnu um borð) 

4. Flugáhafnir (þar með taldar 
aukaáhafnir)  ..........0..... 0.375 1. 100 stk. vindlingar 12 fl. 

eða 125 gr. af öðru 
tóbaki 

Skipverjar á Íslenskum skipum, sem í fyrsta sinn er siglt til íslenskrar hafnar 
eða hafa verið erlendis til viðgerðar eða breytinga, skulu tollafgreiddir samkvæmt 

3. tl. 
Í þessu sambandi reiknast hver vindill vega 5 gr., hver smávindill 2.5 gr. og hver 

vindlingur 1.25 gr. Smávindlar 1.5 gr. og léttari reiknast sem vindlingar. Hver flaska 
af öli má innihalda allt að 0.5 1. 

Lágmarksaldur til innflutnings áfengis samkvæmt reglum þessum er 20 ár og 
15 ár að því er varðar innflutning á tóbaki. Tollgæslumaður getur krafist þess, að 
lágmarksaldur sé sannaður með framvísun nafnskírteinis eða á annan fullnægjandi 

hátt. 

3. gr. 

Innflutningsbann. 

Ákvæði reglugerðar þessarar veita eigi undanþágu frá innflutningsbanni sem 
kann að vera á ýmsum vörutegundum. 

Innflutningur á vörum sem vegna sóttvarna eða af öðrum öryggisráðstöfunum 

eru háðar innflutningstakmörkunum eða leyfisveitingum er óheimill samkvæmt Í. 

gr. Geta því m. a. eftirtaldar vörur eigi notið tollfrelsis samkvæmt reglugerð þessari: 

1. Egg og hvers konar afurðir alifugla. 

2. Smjör. 
3. Lyf umfram þau sem eru til persónulegra nota viðkomandi far- eða ferðamanns. 

4. Skotvopn. 

4. gr. 

Takmarkanir. 

Tollundanþágur skv. 1. og 2. gr. gilda einungis um varning sem viðkomandi far- 

eða ferðamaður hefur Í eigin vörslu við komu frá útlöndum og innfluttur er til per- 

sónulegra nota viðkomandi, fjölskyldu hans eða til smágjafa. 

Tollyfirvaldi er heimilt að ákveða, að hátollavörur sömu tegundar megi eigi 

flytja tollfrjálst inn skv. 1. gr. nema fyrir tiltekinn hluta af þargreindum fjárhæðum.
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Flugliðar, far- og ferðamenn njóta eigi oftar en einu sinni á sama sólarhringnum 
tollundanþágu skv. 1. og 2. gr. 

Tollundanþága ferðamanna skv. 1. mgr. 1. gr. gildir eigi um hluta af verði munar, 
en tollundanþága skipverja og flugliða innlendra farartækja skv. 3. mgr. 1. gr., getur 
þó gilt um hluta af verði munar svo framarlega sem verðmæti viðkomandi munar sé 

innan við tvöfalda þá fjárhæð, sem tilgreind er í 3. mgr. 1. gr. 

5. gr. 
Af vörum sem eru undanþegnar tollum samkvæmt reglugerð þessari falla einnig 

niður önnur aðflutningsgjöld, söluskattur við innflutning og einkasölugjöld. 

6. gr. 

Framvísunarskylda o. fl. 

Farþegi sem kemur til landsins frá útlöndum, skal við komu ótilkvaddur fram- 
vísa öllum farangri sínum við tollgæslumann. Að því búnu ber tollgæslumanni að 
inna farþega eftir, hvort hann hafi meðferðis tollskyldan varning eða varning sem 
innflutningur er bannaður á eða háður er innflutningstakmörkunum. Ef farþegi 
kveðst hafa meðferðis tollskyldan varning, þ. e. annan, meiri eða verðmætari varn- 
ing en heimilaður er innflutningur á án greiðslu aðflutningsgjalda samkvæmt 1. og 
2. gr. þessarar reglugerðar, skal hann skýra tollgæslumanni nákvæmlega frá varn- 
ingnum og verðmæti hans. Af þeim varningi skal greiða aðflutningsgjöld að svo 
miklu leyti sem innflutningur hans er heimill. 

Þar sem tollafgreiðsla farþega fer fram, er tollyfirvaldi heimilt að hafa aðskilda 
tollafgreiðslu, annars vegar fyrir þá sem hafa engan tollskyldan farangur meðferðis 

við komu til landsins og hins vegar fyrir þá sem annað hvort hafa tollskyldan farangur 
meðferðis eða farangur sem háður er innflutningstakmörkunum eða banni. Fyrr- 
nefndir farþegar skulu ganga um hlið, merkt grænu, átthyrndu skilti með áletruninni: 
„ENGINN TOLLSKYLDUR VARNINGUR“. Síðarnefndir farþegar skulu ganga um hlið, 
merkt rauðu, ferhyrndu skilti með áletruninni: „TOLLSKYLDUR VARNINGUR“. Við 
skiltin skal skráð „TOLLGÆSLA“. Áletranir skulu vera á íslensku og þeim erlendu 
tungumálum sem tollyfirvaldi þykir ástæða til. 

Um leið og farþegi hefur gengið um hlið sem merkt er samkvæmt framansögðu, 
telst hann hafa svarað því, sem tollgæslumanni bæri ella að spyrja um, hvort hann 
hafi meðferðis tollskyldan varning eða varning sem háður er innflutningstakmörkun- 
um eða banni. 

Við tollafgreiðslu aðkomufars skal sérhver farmaður gera tollsæslunni skriflega 
grein fyrir öllum varningi sem hann hefur meðferðis, hvort sem hann er tollskyldur 
eða ekki, og framvísa honum ótilkvaddur fyrir tollgæslumanni. 

Óski tollgæslumaður eftir því að skoða farangur farþega eða farmanns, skulu 
þeir veita til þess alla aðstoð með því að opna töskur og umbúðir, taka upp úr þeim 
og gefa þær upplýsingar um farangurinn sem um er beðið. Komi fram varningur 
við þessa skoðun, sem ekki er greint frá eins og fyrir er mælt hér að framan, skoðast 

hann ólöglega innfluttur og skal gerður upptækur til ríkissjóðs. 

7. gr. 

Ýmis ákvæði. 

Nú er varningur sem tollafgreiddur hefur verið samkvæmt reglugerð þessari, 
seldur eða boðinn til sölu án þess að aðflutningsgjöld hafi áður verið greidd, og 
varðar það þá refsingu samkvæmt IX. kafla laga nr. 59 28. maí 1969 um tollheimtu 
og tolleftirlit.
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 4. og 5. tl. 1. mgr., sbr. 2. mgr. 
2. gr. og 42. tl. 3. gr. tollskrárlaga nr. 120 31. desember 1976 svo og ákvæðum laga 
nr. 59 28. maí 1969 um tollheimtu og tolleftirlit skal öðlast gildi þegar í stað. Jafn- 
framt er úr gildi numin reglugerð nr. 362 1. ágúst 1975 um sama efni. 

Fjármálaráðuneytið, 12. apríl 1978. 

Matthías Á. Mathiesen. 
  

' Höskuldur Jónsson. 

Nr. 152. 12. apríl 1978. 

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. 151/1978, 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 0,50 1 0,75 1 1,01 
1. Rauðvín, hvítvín, heit vín, ver- 

mouth og aperitivar ............ kr. 700 750 1400 1475 
2. Íslenskar áfengistegundir ........ -- 1800 3 300 
3. Koníak, brandy, whisky, vodka, 

gin, genever, romm, líkjörar svo og 

aðrar sterkar tegundir, ót. a. .... — 2900 3100 4 900 6 100 

B. Tóbak: 
1. Reyktóbak ......00002000000.... — 3200 pr. tylft eða lb. 
2. Vindlingar ............020.000... — 2500 pr. karton 
3. Smávindlar ...........0.000.0... — 300 pr. 10 stk. 

Meðalstærð .........000.00..0... — 800 pr. 25 stk. 
Vindlar aðrir .................. — 1400 pr. 25 stk. 

Sé um að ræða aðrar pakkningar en að ofan greinir skal greitt hlutfallslega. 

Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt heimild í 5. mgr. 76. gr. laga nr. 59/1969 um 
tollheimtu og tolleftirlit til að öðlast gildi þegar í stað. Jafnframt er úr gildi numin 
gjaldskrá nr. 107/1977 um sama efni. 

Fjármálaráðuneytið, 12. apríl 1978. 

F.h.r. 

Höskuldur Jónsson.   
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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. 

1. 

2. gr. 

A. Skipalán 11. 

Lán vegna nýsmíði stál- eða eikarskipa innanlands. 
Lánsfjárhæð má hæst vera 75% af mats- eða kostnaðarverði, sbr. 4. gr. Hámarks- 
lánstími skal vera 18 ár. 

A 
2. Lán vegna endurbóta á og/eða vegna véla- og tækjakaupa í stái- eða eikarskip, 

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 
aukatrygging ef skip er orðið 25 ára. 
Lán vegna nýsmíði súðbyrðinga, 12 rúmlesta og minni furubáta og plastbáta, 
innanlands. 

Lánsfjárhæð má hæst vera 70% af mats- eða kostnaðarverði, sbr. 4. gr. Hámarks- 

lánstími skal vera 8 ár vegna furubáta og 12 ár vegna plastbáta. 

Lán vegna endurbóta á og/eða vegna véla- og tækjakaupa í súðbyrðinga 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 endur- 
bóta, 5 ár vegna kaupa á aflvél og 5—7 ár vegna meiriháttar endurbóta. Áskilin er 

sérstök aukatrygging ef bátur er orðinn 12 ára. 

Lán vegna nýsmíði botnvörpunga innanlands. 

Lánsfjárhæð má hæst vera 75% af mats- eða kostnaðarverði, sbr. 4. gr. Hámarks- 

lánstími skal vera 18 ár. 

Lár 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 eikarskip. 
Áskilin er sérstök aukatrygging ef skip er orðið 25 ára. 
Lán vegna nýsmíði opinna báta, innanlands. 

Lánsfjárhæð má hæst vera 50% af mats- eða kostnaðarverði, sbr. 4. gr. Hámarks- 

lánstími skal vera 5 ár. Áskilin er sérstök aukatrygging. 

Rikisprentsmiðjan Gutenberg.
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8. 

10. 

11. 

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. Hámarks- 

lánstími skal vera 3—5 ár. Áskilin er sérstök aukatrygging. 
Lán vegna nýrra og notaðra skipa, sem keypt eru erlendis. 
Lánsfjárhæð má hæst vera 66,7% af mats- eða kostnaðarverði, sbr. 4. gr. Hámarks- 
lánstími 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 gjald- 

fellur. 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. 

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 Í. maí og 1. nóvember ár hvert. Fyrsta vaxtagreiðsla 
er á fyrsta sjaldaga eftir að lánið byrjar að myndast, en fyrsta afborgunargreiðsla 
er á fyrsta gjalddaga eftir að lánið er fullmyndað. 
Skipasmíðalán. 
Þessi lán eru bráðabirgðalán, sem veitt eru vegna innlendrar nýsmíði fiskiskipa 
og útborguð í áföngum eftir því, sem framkvæmdum miðar. Skipasmíðalán eru 

tryggð með 1. veðrétti í nýsmíðinni. Skipasmíðalán greiðist upp af andvirði láns, 
þegar nýsmíðinni er lokið, ásamt áföllnum vöxtum. 

Heimilt er að veita skipasmíðastöðvum slík bráðabirgðalán vegna meiriháttar 
endurbóta á fiskiskipum innanlands og kemur þá sjálfsskuldarábyrgð viðskipta- 
banka í stað veðs. 

B. Fasteignalán 11. 

Lán til hraðfrystihúsa vegna nýbyggingar, endurbóta og/eða véla- og tækjakaupa. 

Lán til síldarverksmiðja og fiskimjölsverksmiðja vegna nýbyggingar, endurbóta 
og/eða véla- og tækjakaupa. 

Lán til fiskvinnsluhúsa annarra en 1. og 2., vegna nýbyggingar, endurbóta og/eða 
véla- og tækjakaupa. 
Lán til nýbyggingar, endurbóta á og/eða véla- og tækjakaupa í aðrar þær fast- 
eignir, er efla framleiðslu og framleiðni í fiskveiðum, fiskiðnaði og skyldri starf- 
semi. 

ð. gr. 

Til tryggingar lánum úr öllum skipalánaflokkum, er taldir voru í 2. gr. A, er 
alltaf áskilinn Í. — fyrsti — veðréttur í skipinu, bátnum eða nýsmíðinni. 

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. A 
(þ. e. a. s. Skipalán TI, 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 sjalddagar 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. Í1, né lán vegna skipakaupa erlendis sbr. lið nr. 9.
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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 |, liður nr. 1—4) verða þeir vextir, sem stjórn Fiskveiðasjóðs 
ákveður á hverjum tíma. Vextirnir greiðast eftir á, tvisvar á ári, og verða gjalddagar 
beirra, svo og afborsana 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 afgreidd ný lán úr þeim lánaflokkum, 

er til voru fyrir 1. janúar 1972, öðrum en eftirtöldum: 

a) Lán í dollurum eða annarri erlendri mynt vegna véla- og tækjakaupa í skip, sem 

eru 75 rúmlestir og stærri. 
Þessi lán eru endurlán erlendra lána með sömu kjörum og þau. Stjórn sjóðsins 
ákveður nánar hvort og hvenær lán eru veitt úr þessum flokki. 

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 skipa- 
kaupa erlendis, sem veitt voru og afgreidd fyrir 1. janúar 1972, mynda svonefnd 
afleidd lán. Þessi afleiddu lán dreifast á eldri lánaflokka. 

d) Lán tryggð með veði í skipasmíðastöðvum. 
Þessi lán eru endurlán lána úr Framkvæmdasjóði Íslands og með sömu kjörum 
og þau. 

6. gr. 

Öll lán úr Fiskveiðasjóði, veitt og afgreidd eftir 1. janúar 1972, önnur en bein 
endurlán, sengisjöfnunarlán og vísitölutryggð lán, skulu vera háð breytingum á gengi 
íslenskrar krónu eða breytingum á sensi 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 

tima 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 
Fiskveiðasjóður 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 gengisbreytingarinnar, niður á þau lán úr 
sjóðnum, er háð eru breytingum á gengi í réttu hlutfalli við þann hluta ógreiddra 
eftirstöðva viðkomandi lána, sem háður er slíkum breykingum, þannig, að eftirstöðvar 
bessara lána hækki eða lækki þá þegar samtals í krónutölu um sömu fjárhæð og er- 
lendar 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.
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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 endurgreiðist með 
jöfnum afborgunum á heildar lánstímanum miðað við upphaflegar fjárhæðir lán- 
anna. 

Lán úr þessum flokki skal endurgreiða með jöfnum árlegum afborgunum og er 

gjalddagi þeirra 20. júlí ár hvert. 

Af lánunum skal greiða í vexti 54% á ári og greiðast vextirnir eftir á, á sömu 

gjalddögum og afborganir, í fyrsta sinn næsta 20. júlí eftir að lán er afgreitt. 

Til viðbótar hverri einstakri greiðslu vaxta og afborgunar af lánum úr þessum 
flokki skal lántakandi greiða á hverjum gjalddaga, eða greiðsludegi, sé hann síðar, 
verðuppbót af vaxta- og afborgunargreiðslu lánsins, er miðast við hækkun byggins- 

arvísitölu frá lántökudegi til greiðsludags. Lækki byggingarvísitalan niður fyrir þann 
stisafjölda er gilti við afgreiðslu lánsins, skulu greiðslur vaxta og afborgana fara 

fram á nafnverði. Miðað er við bysgingarvísitölu 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 aukaafborgun af lánum úr þessum flokki á gjalddögum 
lánanna, enda sé tilkynnt um slíka ákvörðun eigi síðar en 5. júní ár hvert. Af slík- 
um aukaafborgunum greiðist sama vísitöluálag og greiða ber af hinum samnings- 

bundnu endurgreiðslum 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 aukaafborgun af lánum úr þessum flokki ber þeim jafnframt 
að greiða hlutfallslega sömu aukaafborgun af þeim lánum, sem samhliða voru veitt 
úr öðrum lánaflokkum. 

Gjalddaga, vexti, dráttarvexti og lántökugjöld af lánum úr þessum lánaflokki 
ákveður stjórn Fiskveiðasjóðs hverju sinni og fer um þau atriði eftir beim vísitölu- 
tryggðu lánum, sem sjóðurinn hefur til endurlána hverju sinni. 

Lánsskilyrði samkvæmt þremur síðustu málsgreinum hér á undan skulu þó 
aðeins taka til lána, sem veitt eru eftir 1. nóvember 1974. 

Frá og með 10. febrúar 1978 gildir eftirfarandi um þennan lánaflokk: 

a) Flokkur þessi er til endurlána á vísitölutryggðum lánum, svo og til verðtrygg- 
ingar opinberra framlaga, tekjustofna og eigin aflafjár, sem sjóðnum verður 

handbært hverju sinni. * 
b) Öllum lántakendum sem loforð fá eða hafa fengið um lán, sem falla undir lána- 

flokka sem taldir eru í 2. gr. og 9. gr., annan en þann sem talinn er í 9. tölulið A. 

liðar 2. greinar, skal skylt að taka þann hundraðshluta lofaðrar fjárhæðar að 
láni úr þessum flokki, sem stjórn Fiskveiðasjóðs ákveður hverju sinni. Skal 
stjórnin hverju sinni ákveða hundraðshluta þennan sérstaklega fyrir skipalán 

og sérstaklega fyrir fasteignalán. 

c) Lán úr þessum flokki eru alltaf veitt samhliða öðrum lánum og skal það vera 

aðalregla að þau séu til jafn langs tíma og samhliða lánin. Þó er heimilt að
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hafa lánin úr þessum flokki til skemmri tíma og verða þá afborganir af samhliða 
láninu lægri þann tíma, þannig að heildar lánsfjárhæðin endurgreiðist með 
jöfnum afborgunum á heildar lánstímanum miðað við upphaflegar fjárhæðir 
lánanna. 

d) Til viðbótar hverri einstakri greiðslu vaxta og afborgunar af lánum úr þess- 
um flokki skal lántakandi greiða á hverjum gjalddaga, eða sreiðsludegi, sé hann 
síðar, verðuppbót af vaxta- og afborgunargreiðslu lánsins, er miðast við hækk- 
un byggingarvísitölu frá lántökudegi til greiðsludags. Lækki byggingarvísitalan 
niður fyrir þann stigafjölda er gilti við afgreiðslu lánsins, skulu greiðslur vaxta 
og sfborgana fara fram á nafnverði. Miðað er við byggingarvísitölu þá, er 
kveðið er á um í lögum nr. 93/1975 og síðari breytingar, er á henni kunna að 
verða serðar. 

e) Heimilt er að greiða aukaafborgun af lánum úr þessum flokki á gjalddögum 
lánanna, enda sé tilkynnt um slíka ákvörðun eigi síðar en 1% mánuði fyrir 
gjalddaga. Af slíkum aukaafborgunum greiðist sama vísitöluálag og greiða ber 
af hinum samninssbundnu endurgreiðslum lánanna. Greiði lántakendur auka- 
afborgun af lánum úr þessum flokki ber þeim jafnframt að greiða hlutfallslega 
sömu aukaafborgun af þeim lánum, sem samhliða voru veitt úr öðrum lána- 
flokkum. 

f) Gjalddaga, vexti, dráttarvexti og lántökugjöld af lánum úr þessum lánaflokki 
ákveður stjórn Fiskveiðasjóðs hverju sinni. 

8. gr. 
Stjórn Fiskveiðasjóðs hefur á árinu 1975 opnað nýjan lánaflokk vegna breyt- 

inga á skuldum sjávarútvegs og fiskvinnslu úr lansaskuldum í lengri lán. 
Framkvæmd lánveitinga úr þessum flokki skal vera á þann veg, að viðskipta- 

bankar lántakenda geri tillögur um fjárhæð veðskuldabréfa sem þeir taka við af við- 
skiptamönnum 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 ti! þeirra er ætlað úr Gengishagnaðarsjóði os 
endurgreiðast lán þessi á 9 árum. 

Lán vegna lausaskulda innan bankanna endurgreiðast að jafnaði á fimm árum, 
en gela 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 fiski- 
skinum eða með veði í atvinnuhúsnæði lántakenda innan við 60% af matsverði þess. 
Við veðsetningn skal þess gætt, að til tryggingar hverju skuldabréfi sé aðeins veðsett 
eitt fiskiskip og/eða ein eða fleiri fasteignir sama aðila. 

Atk áðurgreindra veðtrygginsa skulu viðkomandi viðskiptabankar takast á hendur 
einfalda ábyrgð á skilvísri og skaðlausri fullnustu lántakenda við Fiskveiðasjóð. 

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 14% fyrir hvern byrjaðan mánuð. 
Af lánum úr þessum flokki skal greiða við afgreiðslu 1% lántökugjald. 
Fiskveiðasjóður skal fjármagna lánveitingar úr þessum flokki með því að sefa út 

skuldabréf, sem hann afhendir viðskiptabönkunum. Skuldabréf Þessi skulu samanlagt 
verða jafnhá útlánunum og til nákvæmlega jafn langs tíma og þau. Fiskveiðasjóður 
greiði hó aldrei af beim bréfum, er hann þannig gefur út, hærri fjárhæð í afborganir og 
vexti, en hann hefur á hverjum tíma innheimt af sjálfum útlánunum. 

B 32
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Gengið er út frá því, að Seðlabanki Íslands endurkaupi þau skuldabréf, er Fisk- 

veiðasjóður hefur samkvæmt ofanskráðu gefið út og afhent viðskiptabönkunum og 

verða þau þá með sjálfskuldarábyrgð viðkomandi viðskiptabanka. 

Allar lánveitingar og skuldabréfaskipti sem fjallað er um í 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 kaupa 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 þilskipa (eik og stál) 12 rúmlesta og stærri, innan 

við 25 ára aldur. 
Við lánsákvörðun skal liggja fyrir kaupverð skipsins, vátryggingarvirðing og um- 

sögn 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 Fiskveiðasjóðs ákveður á hverjum 

tíma. Vextirnir greiðast eftir á, tvisvar á ári og verða gjalddagar þeirra svo og afbors- 

ana, 1. maí og Í. nóvember ár hvert. 

Öllum lántakendum, sem loforð fá um lán eða hafa fengið úr þessum lánaflokki 

skal skylt að taka þann hundraðshluta lofaðrar fjárhæðar sem stjórn Fiskveiðasjóðs 

ákveður hverju sinni 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 

bað 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 Fiísk- 

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. 310 12. ágúst 1977 

fyrir Fiskveiðasjóð Íslands um lánaflokka. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 18. apríl 1978. 

Matthías Bjarnason. Í 

Þórður Ásgeirsson. 
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GJALDSKRÁ OG REGLUR 
fyrir símaþjónustu. 

(Söluskattur er ekki innifalinn). 

Gildir frá 20. apríl 1978. 

I. KAFLI 
Gjaldskrá fyrir talsímanotendur í sambandi við sjálfvirkar miðstöðvar. 

1. Stofngjald. 

1.1. Fyrir númer í miðstöð og venjulegt talfæri með línu ............ kr. 41 000 
1.2. Fyrir hvert aukatalfæri í sama húsi (ekki hægt að tala á milli) .... — 10300 
1.3. Viðbótargjald fyrir annan lit en gráan á talfæri .................. — 1700 
14. Fyrir venjulegan aukatengil (ekkert afnotagjald) .................. — 8000 

Stofngjöld fyrir annan búnað eru samkvæmt sérgjaldskrá. 

Framangreint gjald miðast við síma innan marka samfelldrar þéttrar byggðar 
út frá hlutaðeigandi símstöð, samkvæmt nánari ákvörðun póst- og símamálastjórn- 
arinnar. Þó greiðist aukagjald, þegar leggja á síma í hús, sem stendur meira en 50 
metra frá aðalvegi, þar sem aðaljarðsímar ligsja. 

Utan þessara marka greiðist aukastofnsjald af línuleiðinni frá nefndum mörk- 
um og til hlutaðeigandi notanda. Nefnd aukagjöld eru ákveðin af póst- og símamála- 
stjórninni í hvert skipti. 

Hluti af stofngjaldi — að jafnaði helmingur — greiðist fyrir fram, þegar síma- 
pöntun hefur verið tekin til greina og undirbúningsframkvæmdir eru hafnar, og 
afgangurinn þegar síminn er tengdur, og er þá miðað við hina gildandi gjaldskrá á 
hverjum tíma. 

Þegar handvirkum síma er breytt í sjálfvirkan síma, má krefjast aukastofn- 
gjalds, sem svarar hálfum mismun á stofngjaldi við sjálfvirkan og handvirkan síma. 

Stofngjöld fyrir aukatalfæri og annan sérbúnað gilda aðeins, þegar sami aðili 
hefur búnaðinn. 

Póst- og símamálastjórninni er heimilt að veita löggiltum rafverktökum sér- 
stakt leyfi til að draga símataugar í rör, sem tilheyra viðkomandi íbúðum enda 
hafi áður verið komið á samstarfi við hlutaðeigandi rafveitur varðandi samþykki 
teikninga fyrir símalagnir. 

Hér er aðeins um að ræða einfaldar símalagnir í íbúðarhúsum, það er uppsetn- 
ingu á tenglum, sem póst- og símamálastjórnin hefur viðurkennt og tengingu þeirra, 
en ekki tengingu inn í húskassa. 

Símnotendur ráða fjölda tengla, enda fellur stofngjald af þeim niður í þess- 
um tilfellum. 

2. Afnotagjald. 

fnolagjald greiðist ársfjórðungslega fyrirfram. Umframgjald miðast að jafn- 
aði við notkun símans næsta eða næstsíðasta ársfjórðung á undan. 

Þó má, þegar sérstaklega stendur á vegna tilfærslu á greiðslumánuði ársfjórð- 
ungsgjalda, krefjast afnotagjalda 1—2 mánuði fram í tímann, þegar tilfærsla fer fram. a 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



Nr. 154. 246 12. apríl 1978. 

Enda þótt væntanlegur símnotandi, sem beðið hefur um síma, sé af einhverjum 

ástæðum ekki reiðubúinn til þess að taka við honum, þegar stofnunin getur veitt 

aðgang að línu og númeri í miðstöð, skal þó reikna hið venjulega afnotagjald af 

símanum strax frá þeim tíma, er stofnunin gat látið umbeðna þjónustu í té, og 

síðari hluta stofngjalds. 

9.1. Ársfjórðungsgjaldið fyrir númer í miðstöð og venjulegt talfæri með línu er 

kr. 6000 að viðbættum kr. 13.00 fyrir hvert teljaraskref umfram 600 á ársfjórð- 

ungi, nema þar sem notendafjöldi er yfir 20 000 á sama stöðvargjaldssvæði, 

þar verða 300 skref innifalin í fastagjaldinu. 

22. Fyrir verslunar- og/eða atvinnusíma greiðist gjaldið 2.1. hér að framan, auk 

kr. 2 000 á ársfjórðungi. 

9.3. Ársfjórðungsgjald fyrir aukatalfæri (ekki hægt að tala á milli) .... kr. 820 

Hjá notendum, sem hafa tvær eða fleiri línur í sjálfskiptireit stöðvarinnar, er 

flokkunin miðuð við meðalskrefafjölda á númerunum. 

Framangreind gjöld miðast við síma innan marka samfelldrar þéttrar byggðar 

út frá hlutaðeigandi miðstöð, samkvæmt nánari ákvörðun póst- og símamálastjórn- 

arinnar. 

Utan þessara marka greiðist fjarlægðargjald af línuleiðinni frá nefndum mörk- 

um og til hlutaðeigandi notanda. 

Afnotagjöld fyrir annan búnað eru samkv. sérgjaldskrá, en gilda því aðeins að 

sami aðili hafi öll tækin. 

3. Flutningsgjald. 

31. Milli húsa á svæði sömu miðstöðvar fyrir hvert venjulegt talfæri 

með línu ...........2.000 ns kr. 20 500 

(Flutningsgjald greiðist að fullu, enda þótt sími sé fyrir í því húsi, 

sem flutt er Í). 

39. Innanhúss, á aðaltalfæri, aukatalfæri eða aukabjöllu .......2220020 — 8000 

33. TInnanhúss og milli húsa á aukatengli .......0..000.0000 000... 0. .00. — 8000 

34. Milli stöðvargjaldsvæða ...........000200 00. n nr — 27 000 

Flutningsgjöld fyrir annan búnað milli stöðvargjaldsvæða eru samkvæmt sér- 

gjaldskrá. 

Sé um óvenjulega kostnaðarsaman flutning að ræða, eða flutning á öðrum 

tækjum, sem ekki eru nefnd hér að framan, greiðist gjald, sem er ákveðið af póst- 

og símamálastjórninni. 

Sé sími fluttur á sama ári og hann er settur upp, eða oftar en einu sinni á sama 

ári, innan svæðis sömu símstöðvar, og aðeins er um nýja innanhússlögn að ræða og 

ekki neinn óvenjulegan kostnað, má lækka flutningsgjaldið (milli húsa) niður í 

allt að kr. 10 300 ef flutt er innan 6 mánaða, en í allt að kr. 12 800 ef 6—12 mánuðir 

líða á milli. 

4. Viðtökugjald og gjald fyrir númeraskipti. 

Flytji einhver í húsnæði og taki samtímis við síma og aukabúnaði skv. Í. kafla 1. 

af öðrum aðila, sem hættir að vera símnotandi og án breytinga á símalögn er gjaldið 

kr. 20 500. 
Viðtökugjald lækkar í kr. 3500 af heimilissíma og aukabúnaði skv. 1. kafla 1., 

þegar barn, barnabarn eða tengdabarn tekur við símanum af foreldri og gagnkvæmt. 

Sama gildir um systkini og maka þeirra. 

Óski símnotandi að skipta um símanúmer og verði það samþykkt, er gjald fyrir 

slík númeraskipti kr. 7 000. 

Viðtökugjald fyrir sérbúnað verður ákveðið af póst- og símamálastjórninni 

í hvert skipti.
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5. Leiga og uppsögn. 

Segja má símasambandinu upp um mánaðamót með minnst eins mánaðar fyrir- 
vara, og skal það gert skriflega. 

Þegar sérstaklega stendur á, svo sem þegar um bráðabirgðasíma er að ræða, má 
þó leigja afnot af síma e. þ. 1. fyrir lægra gjald en venjulegt árlegt afnotagjald, og 
ákveður póst- og símamálastjórnin þá gjaldið í hverju tilviki með tilliti til aðstæðna. 
Sama gildir um stofngjald. 

6. Viðgerð notendabúnaðar. 

Viðgerðarkostnaður notendabúnaðar er ekki innfalinn í afnotagjaldi, en greið- 
ist eftir reikningi, nema um eðlilegt slit sé að ræða. 

II. KAFLI 

Gjaldskrá fyrir talsímanotendur í sambandi við handvirkar miðstöðvar, 

sbr. þó HL kafla um notendasíma í sveitum. 

1. Stofngjald. 

1.1. Fyrir númer í miðstöð og venjulegt talfæri með línu ............ kr. 31 000 
1.2. Fyrir hvert aukatalfæri í sama húsi .........00.00...00 0. — 13200 
1.3. Fyrir aukatengil með rafvökum (ekkert afnotagjald) ............ — 8000 

2. Afnotagjald á ársfjórðungi. 

2.1. Fyrir hvert númer í miðstöð og venjulegt talfæri með línu. 

Afnotagjaldið er tilfært í heilum krónum. 

Afgreiðslutími 
miðstöðvar á 2—3 notendur Yfir 3 notendur 
virkum dögum á sömu línu á sömu línu 

2 std. 2 600 2 080 1560 
4 — 3500 2800 2100 
6 — 3900 3120 2340 
8 — 4400 3520 2640 

10 — 4 800 3 840 2 880 
12 — 4 900 3920 2940 
14 — 5100 4 080 3 060 
16 — 5 200 4 160 3120 
24 — 5 700 4 560 3420 

Ef afgreiðslutími stöðvar er lengdur frá því sem að framan getur, bætist 
við ársfjórðungsgjaldið fyrir hverja % klukkustund til viðbótar sem svarar 
fjórðungi af mismun milli flokka fyrir sérlinu, en hlutfallslega lægra, ef fleiri 
eru á línu. Viðbótargjaldið skal þó hækka eða lækka þannig að standi á heil- 
um tug króna. 

2.2. Fyrir hvert aukatalfæri í sama húsi .............0000000000 kr. 2100 

2.3. Almenn ákvæði. 

Ofannefnt afnotagjald fyrir talfæri með línu og númeri Í miðstöð hækkar um 
30% hjá hvers konar atvinnu- og verslunarfyrirtækjum. Þessi hækkun gildir ekki 
á stöðvum með afgreiðslutíma undir 10 klst. á virkum degi. 

Afnotagjald fyrir talsíma greiðist fyrirfram einn ársfjórðung í senn, og eru 
gjalddagar 1. virkan dag í janúar, apríl, júlí og október. Þegar um nýtt samband er
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að ræða, fer hæð gjaldsins í fyrsta sinn eftir því, hve langur tími er eftir af ársfjórð- 

ungi þeim, sem stendur yfir, þegar símasambandið er opnað, og telst þá hluti úr 

mánuði sem heill mánuður. 

Enda þótt væntanlegur símnotandi, sem beðið hefur um síma, sé af einhverjum 

ástæðum ekki reiðubúinn til þess að taka við honum, þegar stofnunin getur veitt 

aðgang að línu og númeri í miðstöð, skal þó reikna hið venjulega afnotagjald 

af símanum strax frá þeim tíma er stofnunin gat látið umbeðna þjónustu í té, og 

síðari hluta stofngjalds. 

Afnotagjöld fyrir annan búnað eru samkv. sérgjaldskrá, en gilda því aðeins að 

sami aðili hafi öll tækin. 

3. Flutningsgjald. 

3.1. Milli húsa á svæði sömu miðstöðvar, fyrir hvert venjulegt talfæri 

með línu ..........0..2.0000000 sn kr. 15 500 

3.2. Innanhúss, á aðaltalfæri, aukatalfæri eða aukabjöllu .............. — 8000 

3.3. Innanhúss, og milli húsa á aukatengli ...........002.00. 00.00.0000. — 8000 

34. Milli stóðvargjaldsvæða ............2.20%0 000. ne nr — 21000 

Áðurnefnd gjöld, sem nefnd eru undir 2. og 3. lið eru lágmarksgjöld. Ef nýlagnir 

krefjast tiltölulega mikils kostnaðar að dómi póst- og simamálastjórnarinnar vegna 

tæknilegra annmarka, verða gjöldin ákveðin af henni í hvert skipti. 
Sé sími fluttur á sama ári og hann er settur upp, eða oftar en einu sinni á sama 

ári, og aðeins er um nýja innanhússlögn að ræða og ekki neinn óvenjulegan kostn- 

að má lækka flutningsgjaldið (milli húsa) niður í allt að kr. 6 000. 

4. Viðtökugjald og gjald fyrir númeraskipti. 

Flytji einhver í húsnæði og taki samtímis við síma og aukabúnaði skv. Il. kafla Í. 

af öðrum aðila, sem hættir að vera símnotandi og án breytinga á símalögn er gjaldið 

kr. 15 500. 
Viðtökugjald lækkar í kr. 3 500 af heimilissíma og aukaútbúnaði skv. 11. kafla 1., 

þegar barn, barnabarn eða tengdabarn tekur við símanum af foreldri og sagnkvæmt. 

Sama gildir um systkini og maka þeirra. 
Óski símnotandi að skipta um símanúmer og verði það samþykkt, er gjald fyrir 

slík númeraskipti kr. 7 000. 
Viðtökugjald fyrir sérbúnað verður ákveðið af póst- og símamálastjórninni í 

hvert skipti. 

5. Leiga og uppsögn. 

Segja má símasambandinu upp um mánaðamót með minnst eins mánaðar fyrir- 

vara, og skal það gert skriflega. 

Þegar sérstaklega stendur á, svo sem þegar um bráðabirgðasíma er að ræða, 

má þó leigja not af sima e. þ. 1. fyrir lægra gjald en venjulegt árlegt afnotagjald, og 

ákveðst gjaldið þá í hverju tilfelli af póst- og símamálastjórninni með tilliti til að- 

stæðna. Sama gildir um stofngjald. 

6. Viðgerð notendabúnaðar. 

Viðgerðarkostnaður notendabúnaðar er ekki innifalin í afnotagjaldi en greið- 

ist eftir reikningi, nema um eðlilegt slit sé að ræða.
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1.1. 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

23. 

3.8. 

Ill. KAFLI 

Notendasímar í sveitum. 

1. Stofngjald. 

Um, notendasíma á ábýlisjörðum í sveitum gilda eftirfarandi almennar reglur: 
Stofngjald fyrir hvern handvirkan síma er kr. 21 000. Sé um sérstaklega örðugar 
eða kostnaðarsamar lagnir að ræða, ákveður póst- og símamálastjórnin stofn- 
gjald í hvert skipti eða eftir samkomulagi. 
Stofngjald fyrir sjálfvirka síma sama og í I. kafla 1., en þó með 20% afslætti, 
ef 2-—3 eru saman um línu, en 40% afslætti, ef þeir eru fleiri um línuna. 

2. Afnotagjald á ársfjórðungi. 

Fyrir hvern handvirkan síma í sambandi við miðstöð með eftirfarandi af- 
greiðslutíma: 

2 Std. 0... kr. 1300 
A — rr — 1600 
6 — rr — 2000 
8 — rr — 2400 

10 — — 2500 
12 — — 2600 
MM — — 2700 
16 — — 2800 
DA — — 3000 

Fyrir hvern sjálfvirkan síma greiðist sama gjald og um getur í Í. kafla 2. 
Viðgerðarkostnaður notendabúnaður er ekki innifalinn í afnotagjaldi, en greið- 
ist eftir reikningi, nema um eðlilegt slit sé að ræða. 

3. Almenn ákvæði. 

- Síminn fylgir jörðinni, og má ekki rifta því. Nýr ábúandi á jörðinni þarf ekkert 
viðtökugjald að greiða. 

. Ef notandi óskar flutnings á símanum, greiðir hann kostnað eftir reikningi. 
„ Leggist jörð í eyði eða ef ábúandi vill ekki hafa símann, má taka hann burtu. 
Línuna skal þó ekki taka niður á fyrsta ári, ef líkur benda til, að jörðin verði 
aftur í byggð eða ábúendaskipti verði. Skal haft um þetta samráð við hlutað- 
eigandi oddvita. 

- Við nýlagningu annist hlutaðeigendur á sinn kostnað flutning efnis frá skips- 
hlið á Eimskipafélagshöfn út á línustæðið, svo og dreifingu efnisins þar. 

- Símnotendur eru að sjálfsögðu háðir sömu reglum og venjum, sem almennt 
gilda um meðferð símtækja og starfrækslu notendasíma. 

„ Póst- og símamálastjórnin hefur að sjálfsögðu, hvenær sem er, heimild til að 
fjölga símum út frá notendasímalinum eða í framhaldi af þeim. 

-„ Stofngjöld greiðast fyrir fram og eigi síðar en þegar síminn er tengdur Í sam- 
band. Afnotagjald greiðist fyrir fram fyrir einn ársfjórðung í senn, og eru gjald- 
dagar Í. virkan dag í janúar, apríl, júlí og október. 

Þegar um nýtt gjald er að ræða, fer gjaldið í fyrsta sinn eftir því, hve 
langur tími er eftir af ársfjórðungnum, sem stendur yfir, þegar símasambandið 
er opnað, og telst þá hluti úr mánuði sem heill mánuður. 
Undir ákvæði þessa kafla gjaldskrárinnar falla símar bænda í sveitum almennt, 
nema þeirra, sem búa í hverfum, þorpum eða kauptúnum eða í nágrenni þeirra



Nr. 

1.1. 

1.2. 

2.1. 

154. 250 12. apríl 1978. 

og hafa síma á sérstakri línu eða fáir saman á línu. Um síma þeirra fer 

eftir ákvæði I. eða Il. kafla eftir því, sem við á, allt samkvæmt ákvörðun póst- 

og símamálastjórnarinnar. Þannig greiðist afnotagjald fyrir síma í sumarbú- 

stöðum, veiðiskálum, íþróttaskálum, skólum, gisti- og veitingastöðum, hjá iðn- 

rekendum, atvinnurekendum eða verslunum o. s. frv., samkvæmt Í. eða ll. katla, 

en ekki samkvæmt þessum kafla. Um síma hjá öðrum aðilum. eða stofnunum 

í sveit, eða þar sem sérstaklega stendur á, fer í hvert skipti eftir ákvörðun 

póst- og simamálastjórnarinnar eða eftir samkomulagi. 

IV. KAFLI 

Símtalagjald. 

1. Símtalagjald innanlands. 

Gjöld fyrir langlínusímtöl sem valin eru sjálfvirkt: 

Dagtaxti er frá kl. 08:00 til kl. 19:00 frá mánudegi til föstudags og frá kl. 

08:00 til kl. 15:00 á laugardögum. 

Giald- Sek. í skrefi Verð fyrir 

flokkur hv. mín. kr. 

O ót. tími 

A 60 sek. 13.00 

9 12 — 65.00 

3 10 — 78.00 

Á 8 — 97.50 

Ð 6 — 130.00 

Næturtaxti er frá kl. 19:00 til kl. 08:00 frá mánudegi til föstudags og frá kl. 

15:00 á laugardegi til kl. 08:00 næsta mánudag. 

Giald- Sek. í skrefi Verð fyrir 

flokkur hv. mín. kr. 

A 120 sek. 6.50 

2 24 — 32.50 

3 20 — 39.00 

Fá SNIÐ 15 — 52.00 

Ðe 12 — 65.00 

2. Langlínusímtöl afgreidd um handvirkar miðstöðvar. 
Minnsta  Umframgjald 

gjald pr. mín. 

Um  0— 10 Km línulengd .......0.0.0.00 0... 0... kr. 90 kr. 30 

— 10— 25 — — — 144 — 48 

— 25—100 — — — 195 — 65 

— 100—225 — — — 246 — 82 

— 225—350 — — — 297 — 99 

— Yfir 350 — — — 384 — 128 

Ofannefnt símtalagjald gildir ekki, þegar um sjálfvirka afgreiðslu milli 

stöðva er að ræða, en þá er í hverju tilfelli ákveðið hvernig reikna skuli greiðslu 

fyrir millistöðva-símtöl. 

29. Hraðsímtal: þrefalt venjulegt símtalagjald. 

2.3. Forgangshraðsimtal: tífalt venjulegt símtalagjald.
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2.4. 

2.5. 

2.6. 

Kvaðning: kr. 110. Kvaðningargjald greiðist hvort sem náðst hefur í umbeðinn 
mann eða ekki. 

Afgreiðslugjald: kr. 140 reiknast ávallt fyrir handvirka afgreiðslu símtala um 
leiðir, þar sem sjálfvirkt langlinusamband er fyrir. Kvaðning er ekki innifalin. 
Boðsending: kr. 180 á venjulegu útburðarsvæði símstöðva, og 180 fyrir hvern 
byrjaðar km út fyrir það. Boðsendingargjaldið greiðist hvort sem úr símtali 

verður eða ekki. 

3. Símtalagjöld milli Íslands og annarra landa. 

Þau ákvarðast eftir alþjóðas samþykktum og milliríkjasamningum, og tilkynnir 
póst- og símamálastjórnin þau, eins og þan eru á hverjum tíma. 

4. Radíó-símtöl við skip og báta. 

Gjöld fyrir símtöl um íslenskar strandarstöðvar milli íslenskra skipa og 
lands: 

.„ Línugjald kr. 144 fyrir fyrstu 3 mín. og kr. 48 fyrir hverja mín. eða brot úr 
mín. þar fram yfir. 

- Standardgjald kr. 300, ef skipið er ekki meira en 150 sjómílur frá landi, en 
annars kr. 420 fyrir fyrstu 3 mín. og kr. 100 eða kr. 140 fyrir hverja mín. eða 
brot úr mín. þar fram yfir. 

- Skipsgjald mismunandi eftir skipum, sé gjaldið tekið. 
- Aukaþjónusta eftir tegund, að ósk samtalsbeiðanda, greiðist samkvæmt IV. kafla. 

„ Fyrir radíósímtöl við skip til eða frá útlöndum er gjaldið þannig reiknað: 
a. Gjald milli Íslands og hlutaðeigandi lands. 
b. Strandarsjald. 
c. Skipsgjald, ef skipið tekur slíkt gjald. 
d. Gjald fyrir aukaþjónustu að ósk samtalsbeiðanda, sem greiðist samkv. IV. 2. 

V. KAFLI 

Simskeytagjald. 

1. Gjald fyrir símskeyti innanlands. 

- Venjuleg símskeyti: Grunngjald kr. 125 og kr. 15 fyrir hvert orð. Lágmarks- 
orðafjöldi 7 orð. 

- Hraðskeyti: Tvöfalt venjulegt skeytagjald. 

. Veðurskeyti: Kr. 150 fyrir hvert skeyti. 

„ Símapóstávísanir: Gjald kr. 560 án tillits til orðafjölda. 

- Heillaskeyti: Sama og fyrir venjuleg símskeyti, auk kr. 150 fyrir heillaskeytis- 
eyðublaðið. 

. Samúðarskeyti: Grunngjald kr. 125. Sendanda er í sjálfsveld sett, hve mikið 

hann gefur, og rennur sú upphæð óskert til Landsspítalasjóðs. 
- Sendiferðir með símskeyti: Símskeyti eru borin út endurgjaldslaust allt að 
einum kílómeira frá símstöð. Í bæjum og kauptúnum er útburðarsvæðið þó 
miðað við samfellda byggð. Ef senda þarf með skeyti út fyrir útburðarsvæðið, 
skal greiða kr. 170 fyrir hvern kílómetra. Þetta gildir um fjarlægð, er nemur 

allt að 10 kílómetrum og undir venjulegum kringumstæðum. Þegar vegalengdin 
er meiri, skal greiða gjald, sem ákveðið er eftir fyrirspurn í hvert skipti. 

Þótt ekki sé greitt fyrir sendiferð með símskeyti, sem afhenda skal utan 
útburðarsvæðis, ber símstöðinni að greiða fyrir því, að símskeytið komist til 

B 33
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viðtakanda svo fljótt sem unnt er, t. d. með því að sæta tækifærisferðum eða 
næstu póstferð eða láta vita af því í síma eða á einhvern annan tiltækan hátt. 

1.8. Fyrir fram greitt svar (RP): Ef sendandi óskar að greiða gjald fyrir svarskeyti, 
skal skrifa RP fyrir framan nafnkveðjuna og tiltaka jafnframt orðafjölda 
svarskeytisins. RP 10 þyðir, að svar sé greitt fyrir 10 orða skeyti. 

1.9. Samanburður til tryggingar segn missímum (TC): Aukagjald er helmingur 
venjulegs símskeytagjalds. 

2. Gjald fyrir símskeyti til útlanda. 

Gjald fyrir símskeyti til útlanda er ákveðið af alþjóðasamþykktum og milliríkja- 
samningum, og tilkynnir póst- og símamálastjórnin þau eins og þau eru á hverj- 
um tíma. 

3. Gjald fyrir skeytaafgreiðslu við skip og báta. 

3.1. Almenn loftskeyti. 
3.1.1. Gjald fyrir loftskeyti til og frá íslenskum skipum um íslenskar strandarstöðvar, 

ef afhendingar- eða ákvörðunarstöð skeytis er á Íslandi, er þannig reiknað: 

a. Grunngjald fyrir hvert skeyti kr. 125. 
b. Linugjald kr. 15 á hvert orð. 
c. Strandargjald kr. 20 hvert orð. 
d. Skipsgjald, ef skipið tekur slíkt gjald. 
e. Gjald fyrir aukaþjónustu að beiðni sendanda. 

Minnsta gjald er hið sama og fyrir 7 orð. 

3.2. Sérstök loftskeyti. 
3.2.1. Gjald fyrir veðurskeyti frá ísl. skipum til Veðurstofu Íslands er kr. 150 
3.2.2. Gjöld fyrir önnur loftskeyti og aukaþjónustu eru í samræmi við 1. og 2. grein 

þessa kafla. 
3.3. Gjöld erlendra skipa eru samkvæmt alþjóðagjaldskrá. 

VI. KAFLI 

Telex- og fjarritvélar. 

1. Stofngjald, afnotagjald og flutningsgjald. 

Gjöldin eru ákveðin af póst- og símamálastjórninni í sérgjaldskrá. 

2. Gjald fyrir telexritanir. 

2.1. Telexritanir innanlands greiðast með kr. 13.00 fyrir hvert teljaraskref, og sam- 
svarar það kr. 32. 50 á mínútu. 

2.2. Gjald fyrir telexritanir til útlanda ákvarðast af alþjóðasamþykktum og milli- 
ríkjasamningum og tilkynnir póst- og símamálastjórnin þau eins og þau eru 

á hverjum tíma. 

3. Leiga, uppsögn o. fl. 

Stofngjald greiðist fyrirfram, áður en uppsetning er hafin, og afnotagjöld ber 
að greiða ársfjórðungslega fyrirfram, og eru gjalddagar hinir sömu og fyrir afnota- 
gjald af síma. Hluti úr mánuði telst sem heill mánuður við fyrsta reikning. 

Notandi skal sjálfur annast og bera kostnað af tryggingu þess fjarritabúnaðar, 
sem er í hans vörslu, gagnvart bruna, vatnsskaða eða öðru tjóni. 

Segja má sambandinu upp um mánaðamót með eins mánaðar fyrirvara, og 

skal það gert skriflega. 
Upplýsingar um endurkaupsverð búnaðar fást hjá Pósti og síma hverju sinni.
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VII. KAFLI 

Sambönd og línur. 

Gjöldin eru ákveðin af póst- og símamálastjórninni í sérgjaldskrá. 

VIII. KAFLI 

Sérbúnaður við sjálfvirkar og handvirkar miðstöðvar. 

Gjöldin eru ákveðin af póst- og símamálastjórninni í sérgjaldskrá. 

IX. KAFLI 

Skrásetning símnefna. 

Fyrir skrásetningu símnefna greiðast kr. 3150 á ári. Sé sama símnefni skrá- 
sett á fleiri en 10 símstöðvum, greiðast þó aðeins kr. 600 fyrir hverja skráningu 
þar fram yfir. Gjaldið greiðist fyrirfram fyrir almanaksárið. Brot úr ári telst sem 
heilt ár. Uppsagnarfrestur er 3 mánuðir, og er hann gagnkvæmur. 

X, KAFLI 

1. Símaskráin. 

Póst- og símamálastjórnin gefur út símaskrá og leggur hverjum leigusíma til 

eitt eintak af hverri útgáfu hennar. Framan á kápu símaskrár skulu prentuð 
svæðanúmer sjálfvirka símakerfisins og á bakhlið hennar upplysingar, sem nauð- 
synlegt þykir að dómi póst- og símamálastjórnarinnar að birta almenningi. Óheimilt 
er, að viðlagðri ábyrgð, ef út af er brugðið, að hylja framangreindar upplýsingar 
með ógagnsærri hlifðarkápu eða á annan hátt. Póst- og simamálastjórnin ber ekki 

ábyrgð á villum, sem kunna að vera í símaskránni. 

2. Skrásetning í símaskrána. 

Hver talsímanotandi fær nafn sitt skráð ókeypis Í einni línu í stafrófsskránni. 
Gjald fyrir hverja línu í stafrófsskránni fram yfir það, sem að ofan segir, er kr. 
900. Sé auk aðalsímnotanda einn eða fleiri aukanotendur að sama síma, ber að 
greiða kr. 1700 fyrir hvern aukanotanda. Aukasímnotendur geta ekki öðlast 

aðalsímnotendarétt (t. d. rétt til að fá símann fluttan eða skráðan eingöngu á 
sitt nafn) án þess að greiða uppsetningargjald fyrir númerið að nýju eða viðtöku- 
gjald, enda hefur póst- og símamálastjórnin ein umráðarétt símans. 

Breytir engu í þessu, þó að aukasímnotandi hafi um lengri eða skemmri tíma 
haft nafn sitt í símaskránni eða greitt afnotagjald. 

Oski símnotandi, að símanúmer hans sé ekki prentað í símaskrá og ekki gefið 
upp í 03, getur póst- og símamálastjórnin heimilað það gegn 1400 króna gjaldi, 
sem greiðist einu sinni. 

Póst- og símamálastjórnin ákveður tilhögun á símaskránni, og hún getur synjað 
mönnum um upptöku starfsheita, sem hún telur óeðlileg eða vafasamt, að hlutað- 
eigandi hafi rétt að bera. 

3. Skrásetning í stafrófsskrána. 

3.1. Breytt letur í skrá, hver lína .............00000. 0000 n nn kr. 1500 
3.2. Aukanafn í skrá ...........0.0.0. 000. nn — 1700 
3.ð. Aukalína í skrá, hver lína ...........00.2000 0... sn nr — 900 

3.4. Aukanafn með breyttu letri (1 lína) kr. 1500 1700 ............ — 8200
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Aukalínur eru taldar: Ef fyrirtæki lætur skrásetja nöfn starfsmanna sinna 
í skrána undir nafni fyrirtækisins. Sé starfsmaður fyrirtækis ekki aðalsímnotandi 
og ekki skráður í skránni sem aukasímnotandi annars staðar en undir nafni fyrir- 
tækisins (en ekki undir sínu nafni), skal reiknað fyrir það kr. 1700 sem aukanafn. 

4. Skrásetning í atvinnuskrána. 

4.1. Ókeypis skrásetning. 
Hver símnotandi, sem rekur atvinnu- eða verslunarfyrirtæki og óskar skrif- 

lega eftir skráningu í atvinnu- og viðskiptaskrána í samræmi við þá flokkun, 
er póst- og símamálastjórnin hefur ákveðið, fær ókeypis eina línu til skrá- 
setningar á símanúmeri sínu, ásamt nafni og heimilisfangi, með venjulegu 
letri í einn flokk skrárinnar. Aukasímnotendur öðlast ekki rétt til ókeypis 

skráningar. 
4.2. Skrásetning segn borgun. 

Ef símnotandi vill láta skrá sig í fleiri en einn flokk, kostar hver skrásetn- 

ing fram yfir þá fyrstu kr. 900. Ef nafnið óskast skráð með breyttu letri, 

kostar það kr. 1500. Auglýsingalina kostar kr. 900. 

3 
5. Auglýsingar í símaskrá. 

Póst- og símamálastjórninni er heimilt að taka auglýsingar til birtingar í síma- 
skránni að því marki, sem hún telur að samrýmist númeraskránni. 

K1. KAFLI 

Radíótæki og þjónusta um radíóstöðvar. 

1. Radíóeftirlitsgjöld. 

Gjöld vegna talstöðva skulu vera sem hér segir: 
1.1. Fyrir milli-, stutt-, og metrabylgjustöðvar í skoðanaskyldum skipum, 

bátum og flugvélum og fastastöðvar (þar með taldar móðurstöðvar 
fyrir þjónustu við bifreiðar). 

1.1.1. Leyfisbréfagjald þegar samanlagt sendiafl er yfir 100 wött (endur- 
nýist við allar breytingar á stöðinni) .............0.000.....0.0.0. kr. 3900 

1.1.2. Árlegt eftirlitsgjald senda samanlagt yfir 100 wött ..........0.... — 8550 
1.1.3. Leyfisbréfagjald, þegar samanlagt sendiafl er 100 wött eða minna 

(endurnýjist við allar breytingar á stöðinni) ................0... — 1800 
1.1.4. Árlegt eftirlitsgjald senda samanlagt 100 wött eða minna ........ — 5700 
1.2. Fyrir milli-, stutt- og metrabylgjustöðvar í bifreiðum og vinnutækj- 

um, sem eru einungis skoðaðar eftir ósk notanda eða af gefnu tilefni. 
1.2.1. Leyfisbréfagjald (endurnýjist við allar breytingar á stöðinni) ...... — 1800 
1.2.2. Árlegt starfrækslugjald fyrir metrabylgjustöðvar í bifreiðum með 

sértíðni eingöngu og í bátum, sem ekki eru skoðunarskyldir ...... — 2400 
1.3. Fyrir almenningsstöðvar (GB) í 27 MHz tíðnisviðinu. 
1.3.1. Leyfisbréfagjald fyrir stöðvar 0,5 watt eða minni (innifelur starf- 

rækslugjald á því ári, sem leyfið er gefið út) .................... — 3400 

1.3.2. Árlegt starfrækslugjald fyrir stöðvar 0,5 watt eða minni ........ — 1400 
1.3.3. Leyfisbréfagjald fyrir stöðvar stærri en 0,5 watt, leyfðar samkvæmt 

undanþágum (innifelur starfrækslugjald á því ári, sem leyfið er 
gefið ÚÍ) ..........0.0..0000 0 —- 4000 

1.34. Árlegt starfrækslugjald fyrir stöðvar stærri en 0,5 watt ........ — 2000
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1.4. 
1.4.1. 

1.4.2. 

1.4.3. 
1.4A. 

246. 

Önnur gjöld. 
Leyfisbréf vegna amatörstöðvar ásamt upphafsskoðun (endurnýist 

við tilfærslu milli T-, A-, B- og GC leyfa) ........00.00. 0 — 8700 

Leyfisbréf nýliða vegna amatörstöðvar ásamt upphafsskoðun (gildir 

Í 2 Ár) ............2 — 1800 
Leyfisbréf vegna fjarstýringa á bílskúrðshurðum ................ — 1600 

Leyfisbréf vegna fjarstýringa á líkönum ............000...00.... — 70 
Fyrir skírteini loftskeytamanns ...........00..0000.0 0 — 3000 

Fyrir skírteini talstöðvarvarðar ...........000....000 0... — 1500 
Fyrir aukaskoðun amatörstöðvar ........0...00..00 000. — 2000 

Innsiglisgjald (ferðakostnaður samkvæmt reikningi) .............. — 4000 

2. Viðskiptagjöld. 

Radiósímtöl við skip og báta. 
Sjá kafla IV. 4 hér að framan. 

Skeytaafgreiðsla við skip og báta. 
Sjá kafla V. 3 hér að framan. 

Viðskiptagjöld vegna radíóstöðva og í verstöðvum. 
Vegna radióstöðva, sem komið er upp í verstöðvum á vegum samtaka út- 

vegsmanna á viðkomandi stað, skal greiða eftirfarandi daggjöld: 

Fyrir 6—15 báta ............2.20200 0000 0 nr — 1600 
Fyrir 1— 5 báta .............0..0.00 0000 kr. 900 
Fyrir 16--30 báta ............0...0200 000 — 2200 

Fyrir 31 bát og fleiri ...............00. 0000 — 2850 

Ef um leigutalstöð er að ræða, greiðast að auki venjuleg leigugjöld sam- 
kvæmt sérgjaldskrá. 
Vegna metrabylgjustöðva, sem komið er upp á stöðum þar sem Póstur og sími 
veitir ekki strandstöðvarþjónustu á metrabylgjurásum, skal greiða eftirfarandi 
daggjald enda sé eingöngu um að ræða viðskipti, er lúta að rekstri fiskiskipa 

og veiðum kr. 1650. 
Viðskiptagjöld og reglur vegna samningsbundinna viðskipta við fiskibáta. 

„ Póst- og símamálastjórnin lætur fiskibátum í té alla strandarstöðvaþjónustu, 
sem þeir þurfa á að halda vegna reksturs og útgerðar bátsins, gegn ákveðnu 
ársfjórðungslegu viðskiptagjaldi. 
Viðskipti þessi geta farið fram um hvaða strandarstöð Pósis og síma sem er. 
Í þjónustu þessari eru innifalin símtöl, skeyti og skilaboð til afgreiðslu innan 
bæjarsímakerfis þess staðar, þar sem hlutaðeigandi strandarstöð er. 
Afgreiðsla símtala eða skeyta um langlínukerfi Pósts og síma greiðist sam- 
kvæmt gjaldskrá þessari. 

Pósi- og símamálastjórnin ber ekki ábyrgð á lauslegum, munnlegum skila- 
boðum, og eru þau afgreidd á ábyrgð þess, er óskar flutnings þeirra. 
Skilyrði þess, að útgerðarmaður eða félag geti orðið þessarar þjónustu að- 
njótandi eru: 

að allir fiskibátar, sem skráðir eru innan hlutaðeigandi lögsagnarumdæmis og 
búnir talstöð, greiði slíkt viðskiplagjald; að samtök útvegsmanna í hlutaðeis- 
andi lögsagnarumdæmi beri ábyrgð á greiðslu viðskiptagjaldanna á tilskild- 
um tíma og að ofangreind viðskipti fjalli eingöngu um atriði, er varða út- 
gerð og rekstur viðkomandi báts, og þess stranglega gætt, að þeim ákvæðum 
sé fylgt.
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2.4.7. Ársfjórðungslegt viðskiptagjald fiskibáta skal vera sem hér segir: 

a. fyrir minni báta en 100 tonn .......00000000 00... kr. 4800 
b. fyrir báta 100 tonn og stærri ........000.000000.0.0.0. — 8000 

Í viðskiptagjaldinu er innifalin þjónusta strandarstöðva, allt að 25 sím- 
tölum og skilaboðum ársfjórðungslega fyrir báta minni en 100 tonn, og allt að 
40 símtölum og skilaboðum fyrir báta 100 tonn og stærri. 

Þau símtöl og skilaboð, sem umfram kynnu að verða ofangreindar magn- 
tölur skulu greiðast samkvæmt gjaldskrá þessari, IV. kafla 4. 

25.  Viðskiptagjöld landfarstöðva. 

25.1. Ársfjórðungslegt afnotagjald landfarstöðva sem nota rásir á millibylgju 

kr. 2 850. 
2.5.2. Afgreiðslugjald fyrir hvert símtal afgreitt eða skilaboð send (fyrir símtöl 

eða skilaboð afgreidd frá afgreiðslustöð í landfarstöðvaþjónustunni til annars 
gjaldsvæðis í símakerfinu, en hún er í, greiðist línugjald skv. gjaldskrá) kr. 400. 

3. Skyldutilkynningar skipa. 

Öll íslensk skip, sem eru tilkynningaskyld samkvæmt lögum frá 17. mai 1968 

og gildandi reglugerð þar að lútandi, greiði ársfjórðungsgjald fyrir flutning skyldu- 

tilkynningar um fjarskiptakerfið. 
Gjaldið skal vera svo sem hér segir: 

Fyrir skip undir 15 rúmlestum brúttó ...........0...... kr. 1600 
Fyrir skip 15 að 50 rúmlestum brúttó .........0000000.. — 2300 
Fyrir skip 50 að 100 rúmlestum brúttó .............. — 3200 

Fyrir skip 100 rúmlestir brúttó og yfir ................ — 4100 

Gjald þetta er óviðkomandi öðrum viðskiptagjöldum vegna viðskipta skipa um 

strandarstöðvar Pósts og síma, og skal það greitt fyrirfram ársfjórðungslega. 

Óheimilt er að hagnýta upplýsingar þær, er fást með skyldutilkynningunum, 

til annarra nota en öryggisgæslu vegna skipa og áhafna. 

4. Almenn ákvæði. 

4.1. Hver sá, sem óskar að starfrækja radiótæki á landi, sjó eða í lofti, innan ís- 

lensks lögsagnarumdæmis, skal senda póst- og símamálastjórninni skriflega 

umsókn um leyfi til þess ásamt nauðsynlegum upplýsingum um tækin og til- 

gang notkunar. Þetta gildir þó ekki um viðtæki, sem er fyrir útvarp eingöngu og 

er skráð hjá Ríkisútvarpinu. Verði slíkt leyfi veitt, er það gert með leyfisbréfi, 

þar sem tilgreind eru skilyrði fyrir leyfinu, leyfistími o. fl. Fyrir hvert leyfisbréf 

komi ákveðið sjald samkvæmt gildandi gjaldskrá um radíótæki. Skal gjaldið 

greitt við afhendingu leyfisbréfs. 

4.9, Póst- og símamálastjórnin hefur eftirlit með notkun radíótækja. Talstöðvar 

í skipum og bátum með þilfari eru skoðaðar einu sinni á ári. Aðrar talstöðvar 

eru ekki háðar skoðunarskvldu, en eigendum beirra er heimilt að koma með 

þær til skoðunar. 

43. Þegar framkvæma skal skoðun, skal hlutaðeigandi stöðvarvörður sjá um, að 

nægilegt rafmagn sé fyrir hendi, svo að prófa megi tækin. Enn fremur getur eftir- 

litsmaður krafist þess. að stöðvarvörður sé viðstaddur skoðun og til aðstoðar 

eftirlitsmanni sé bess þörf, t. d. við skoðum lífbátasenda og b. u. 1. Sé stöðv- 

arvörður eða fullgildur staðgengill, að dómi eftirlitsmanns, ekki viðlátinn þrátt 

fyrir ósk eftirlitsmanns, er honum heimilt að taka sér aðstoðarmann, og ber 

þá leyfishafi stöðvarinnar aukakostnað, er af því kann að leiða. Óski leyfis- 

hafi radíótækja aukaskoðunar, einhverra ástæðna vegna, ber honum að greiða 

fyrir framkvæmd hennar aukalega hálft eftirlitsgjald að viðbættum ferða- 

kostnaði.
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44, 

45, 

4.6. 

47. 

4.8. 

4.9. 

4.10. 

4.11. 

4.12. 

4.13. 

4.14. 

4.15. 

Þeim, sem leyfi fær fyrir sendistöð, ber að sjá um, að enginn starfræki hana, 
nema sá, sem fengið hefur skírteini hjá póst- og símamálastjórninni, er heim- 
ili honum starfrækslu slíkrar stöðvar (skírteini loftskeytamanns eða talstöðv- 
arvarðar). Stöðin er þó ávallt undir yfirumsjón leyfishafa eða fulltrúa hans 
og starfræksla hennar á ábyrgð þeirra. 

Bæði stöðvarverði og leyfishafa eða fulltrúa hans er skylt að undirrita þagn- 
arheit og haga starfrækslunni í einu og öllu samkvæmt fyrirmælum póst- og 
símamálastjórnarinnar og hlíta þeim ákvæðum og reglum, innlendum og al- 
þjóðlegum, sem settar eru og settar kunna að verða um starfrækslu slíkra 
stöðva. Verði misbrestur á þessu, getur póst- og símamálastjórnin afturkallað 
leyfisbréf stöðvarinnar, innsiglað hana eða, sé hún í leigu frá póst- og síma- 
málastjórninni, tekið hana í sína vörslu. 

Radióeftirlitsgjöld og annar kostnaður vegna tækjaskoðunar greiðist í síðasta 
lagi 10 dögum eftir framvísun reiknings. 
Póst- og símamálastjórnin eða sérstakir umboðsmenn hennar sjá um uppsetn- 
ingu og viðhaldsþjónustu á fastastöðvum. Uppsetningu og viðhaldsþjónustu 
á farstöðvum annast póst- og símamálastjórnin og þau verkstæði, sem fengið 
hafa heimild til viðgerða á ákveðnum gerðum talstöðva. Leyfishafi greiðir 
þessa vinnu samkvæmt reikningi. 

Gjöld fyrir símtöl, símskeyti og annað það, sem gjaldskylt er og afgreitt er um 
símakerfið fyrir tilstuðlan stöðvar leyfishafa, eru á ábyrgð hans og greiðast 
innan 10 daga frá framvísun reiknings. 

Hafi áfallin gjöld vegna radíótækja eða þjónustu ekki verið greidd á tiltekn- 
um tíma, er póst- og símamálastjórninni heimilt að innsigla viðkomandi stöð. 
Um borð í skipum skal þetta þó gert þannig, að nota megi stöðina Í neyðar- 
tilfelli. Enn fremur er póst- og símamálastjórninni heimilt að innheimta þessi 
gjöld með símreikningum hlutaðeigandi leyfishafa, að viðlagðri lokun símans. 
Nú hefur stöð verið innsigluð vegna vanskila eða annarra brota. Skal þá leyfis- 
hafi greiða innsiglisgjald, áður en enduropnun fer fram. Ferðakostnað vegna 
innsiglunar greiðir leyfishafi. 

Framangreindar reglur eiga ekki við um starfrækslu „amatör“-stöðva. Um þá 
starfsemi er fjallað í sérstakri reglugerð. 

Innflutningur erlendra radíótækja er háður samþykki póst- og símamálastjórn- 
arinnar. Innflytjendur skulu sækja um heimild á þar til gerðum eyðublöðum. 
Sé um fyrsta innflutning á talstöðvum að ræða, kannar póst- og símamála- 
stjórnin með tegundaprófun, hvort stöðvarnar fullnægi þeim lásmarkskröfum, 
sem gerðar eru. Gjöld fyrir tegundaprófun eru samkvæmt sérstakri gjaldskrá 
fyrir radíótæki. 

Leyfi til starfrækslu radíóstöðva má segja upp með minnst mánaðarfyrir- 
vara, miðað við mánaðamót, óski leyfishafi að hætta starfrækslu stöðvarinnar. 
Skal það gert skriflega og stílað til póst- og símamálastjórnarinnar. Vanræksla 
í þessum efnum leysir leyfishafa ekki frá greiðslu áfallinna gjalda. 
Öll gjöld til póst- og símamálastjórnarinnar vegna starfrækslu radíótækja, sem 
ekki eru greidd á tilsettum tíma, eru lögtakskræf, samkvæmt 1. gr. laga nr. 29 
frá 16. des. 1885. 

Pósi- og símamálastjórnin hefur nokkurt magn radíótækja til leigu eða til sölu 
samkvæmt nánari ákvörðun hverju sinni. Um kjör fer samkvæmt sérstakri 
gjaldskrá um radiótæki.
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ö.1. 

5.ð. 

1.1. 

io 
5. Reglur um starfrækslu talstöðva, sem annast viðskipti við bifreiðar 

eða önnur farartæki á landi. 

Póstur og sími starfrækir fastastöðvar til almennra viðskipta við landfar- 

stöðvar. Enn fremur veitir póst- og símamálastjórnin einstaklingum, fyrir- 
tækjum og stofnunum leyfi til starfrækslu fastastöðva og úthlutar þeim tíðn- 
um fyrir slíkar stöðvar. 
Ekki er heimili að tengja fastastöðvar, aðrar en stöðvar Pósts og síma, á 
nokkurn hátt við hið almenna símakerfi. 
Um fastastöðvar leyfishafa mega einungis fara fram viðskipti, er varða atvinnu- 
rekstur hans. Óheimilt er að veita öðrum aðilum afnot af talstöðvum leyfis- 

hafa. 
Fastastöðvar leyfishafa og farstöðvar, sem skipti eiga við stöðvar Pósts og 
síma skulu starfræktar af talstöðvavörðum, sem hafi skírteini útgefin af pósl- 
og símamálastjórninni. Talstöðvaverðir undirrita þagnarheit, en auk þess eru 

allir þeir, sem ábyrgð bera á starfrækslu talstöðva, bundnir slíku þagnarheiti, 

enda þótt þeir hafi ekki undirritað það. 
Skylt er að halda sérstaka radið-dagbók um allt það, er varðar rekstur stöðv- 

anna svo sem innkomna og útfarna afgreiðslu. 
Stöðvum þessum er skylt að sinna neyðarþjónustu og þjónustu vegna öryggis 

mannslífa, og má ekki í slíku tilfelli loka stöðvunum, fyrr en neyðar- eða 

örvggisþjónustunni er lokið. 
Leyfishafi ber allan kostnað og alla ábyrgð af starfrækslu stöðvanna. 

Viðskiptagjöld landfarstöðva eru tilgreind í grein 2.5. í þessum kafla gjald- 

skrárinnar. 

XII. KAFLI 

Afnot landssímalína til skákkeppni gegn niðursettu gjaldi. 

  

venjulegs símtalagjalds Fyrir afnot landssímalína til skák keppni g reiðis! gl 
á tímabilinu frá 1. október til 30. apríl } 1:00- 

Lágmarksgjald miðast þó við þriggja Sunda n no 

klukkustund telst sem heil. 
Á öllum öðrum límum en þeim, sem að framan getur, reiknast fullt gjald, 

samkvæmt símtalagjaldskrá (sbr. IV. kafla). 

Umsóknir um afnot landssímalína til skákkeppni gegn niðursettu gjaldi skulu 

koma frá Skáksambandi Íslands og sendar skriflega til símstjórans í Reykja- 

vík með minnst sólarhrings fyrirvara. Óskir um niðursett símagjöld til skák- 

keppni frá öðrum en Skáksambandi Íslands verða eigi teknar til greina. 

   }0. 
otki un á línunum. Hver byrjuð 

XIM. KAFLI 

1. Almennir skilmálar. 

Sá, sem óskar að fá talsíma eða aukið samband eða breytingar á samböndum 

og tækjum, er hann hefur áður fengið, sendi um það skriflega umsókn. 

Þar til gerð eyðublöð eru í símaskránni og fást einnig á símstöðvum og skal um- 

sækjandi tilgreina fullt nafn, nafnnúmer og heimilisfang. Skal hann þá hlíta 

þeim kjörum og ákvæðum, sem sett eru eða sett kunna að verða um notkun sím- 

tækja og sambanda. 
Símasambandi er venjulega ekki komið á við nokkra húseign, nema húseigandi 

leyfi endurgjaldslaust að koma fyrir þráðum og öðrum símatækjum á húsi og 

lóð, og ber þeim, er pantar sambandið, að sjá um, að slíkt leyfi húseiganda fáist.
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1.3. 

im
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. 

1.6. 

1.7. 

1.8. 

1.9. 

1.10. 

1.12. 

Krefjast má þess, að talsímanotendur setji tryggingu fyrir greiðslu allra gjalda 
fyrir afnot símans. 
Póst- og símamálastjórnin ákveður, við hvaða stöð símabúnaður skuli tengjast, 
númer hans og nánara fyrirkomulag og getur síðan breytt um númer, ef það 
teist nauðsynlegt. Handvirk langlinusamtöl hafa forgangsrétt fram yfir innan- 
bæjarsímtöl, og getur Landssíminn komið inn á sjálfvirk símtöl og beðið um, 
að viðkomandi leggi á, ef um innanbæjarsímtal er að ræða. 
Enginn má gera eða láta gera breytingar á símasamböndum eða flytja síma- 
búnað úr stað. Öll slík verk verða framkvæmd eftir beiðni, en notandi greiði 
það gjald, sem ákveðið er. Allir nýir símar eða talsímasambönd í kaupstöðum 
eða kauptúnum eru eign Pósts og síma, en notendur greiði stofngjald og aí- 
notagjald. Starfsmenn stofnunarinnar hafa hvenær sem er aðgang að öllum 
símatækjum og símalögnum. 
Talsímanotendum er skylt að fara vel og gætilega með allan símabúnað er þeir 
hafa til afnota, og eru þeir bótaskyldir á öllu því, sem aflaga fer og ekki stafar 
af eðlilegu sliti, svo og öllu því, er glatast úr þeirra vörslu í þessum efnum. 
Brunatrygging venjulegs talfæris er fólgin í leigunni. 

Stranglega er bannað að setja nokkur tæki eða búnað í samband við tæki 
Þósts og síma, t. d. talfærasnúrur o. þ. h., enda hefur Póstur og sími að sjálf- 
sögðu rétt til að taka allan slíkan búnað burtu og láta hlutaðeigandi sæta sektum 
eða missi símans, ef ástæða þykir til. 
Bili símabúnaður, ber þegar í stað að tilkynna það viðkomandi stöðvarstjóra, 
er sér um, að gallarnir verði lagfærðir svo fljótt sem unnt er. Póstur og sími 
ber ekki ábyrgð á því, þótt sími verði ónothæfur um stund. Verði óþarfur 
dráttur á viðgerð símans má krefjast endurgreiðslu á afnotagjaldinu í hlut- 
falli við þann tíma, er síminn er ónothæfur, ef sambandsslitin eru meira en 
10 sólarhringar á ári. 
Pósi- og símamálastjórnin tekur ekki á sig neina ábyrgð á afleiðingum þess, ef 
mistök kunna að eiga sér stað við afgreiðslu símskeyta eða símtala, hvort sem 
þau eru af völdum starfsmanna, línubilana eða af öðrum orsökum. 
Enginn talsímanotandi má lána, leigja eða selja öðrum afnot talsímans nema 
með leyfi Pósts og síma. Sé það engu að síður gert, hefur notandi fyrirgert 
rétii sínum til símans, og geiur stofnunin slitið sambandinu og tekið tælun 
burtu fyrirvaralaust, en notandi borgar samt afnotagjaldið til þess tíma, er 
hann hefði löglega getað sagt upp. 
Ef sími eða annar fjarskiptabúnaður, sem hefur verið tekinn á leigu, hefur 
ekki verið notaður samfellt í 6 mánuði eða lengur, er póst- og símamálastjórn- 
inni heimilt að taka hann til afnota fyrir aðra, jafnvel þótt leigutaki vilji greiða 
áfram afnotagjald af hinum ónotaða síma eða búnaði. Gildir þetta einnig, 
þótt ekki hafi verið unnt að afgreiða beiðni um flutning símans á þeim tíma. 
Póst- og simamálastjórninni er heimilt að synja þeim um síma eða loka símum 
þeirra um stundarsakir eða að fullu, sem eftir athugun og að dómi hennar hafa 
verulega slæm áhrif á afgreiðslu sjálfvirku símstöðvarinnar, eða ef sími þeirra 
er misnoltaður, svo sem með endurteknum gabbhringingum eða öðrum trufl- 
unum. 

- Sé lína einhvers notanda óhæfilega oft á tali að dómi pósi- og símamálastjórn- 
arinnar, getur stofnunin krafist þess, að notandinn fallist á lagfæringar. 
Þeir, sem af ásettu ráði eða vítaverðu gáleysi valda skemmdum á símum eða 
símatækjum og samböndum hafa fyrirgert rétti sínum til símans og sæta sektum 
samkvæmt 176. gr. hegningarlaganna, nema verknaðinum sé þannig farið, að 
þyngri refsing liggi við samkvæmt lögum. 

B3
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2. Greiðsluskilmálar. 

9.1. Skráður rétthafi síma ber alla ábyrgð á greiðslum til Pósts og síma vegna notkun- 

ar á talfæri hans. 

29. Eindagi síma- og radíógjalda er 10. dagur hvers mánaðar, og skal Póstur- og sími 

sjá um, að reikningar berist símnotendum með góðum fyrirvara. Fyrsta virkan dag 

eftir eindaga verður símalokunum beitt við innheimtu skulda að upphæð krónur 

2500 og hærri. Innheimt verður gjald, krónur 900, fyrir lokun og endur- 

opnun talsímasambands. Séu síma- og/eða radiógjöld eigi greidd þrem mán- 

uðum eftir eindaga, verða þau send til lögtaks samkvæmt Í. gr. laga 29/1885. 

3. Leigutími. 

Þegar um er að ræða samband fyrir utan kaupstaðarlóð eða samband með sér- 

stöku fyrirkomulagi, getur Póstur og sími krafist, að leigutíminn sé minnst eitt ár 

eða fleiri. 

4. Uppsögn. 

Segja má símasambandi upp um mánaðamót með minnst eins mánaðar fyrirvara, 

nema þar sem sérákvæði gilda, og skal uppsögn vera skrifleg. 

5. Flutningar. 

Ef talsímanotandi þarf að láta flytja símatæki þau, er hann hefur til afnota, 

skal hann tilkynna það skriflega hlutaðeigandi stöðvarstjóra, sem lætur því næst 

framkvæma flutninginn svo fljótt sem, unnt er, en notandi greiðir hið ákveðna gjald. 

Gjaldið fyrir flutninginn greiðist fyrirfram. 

XIV. KAFLI 

Gjaldskrá þessi og reglur eru settar samkvæmt 12. gr. laga nr. 30 frá 1941 um 

fjarskipti og gengur í gildi 20. apríl 1978. Þó reiknast nýju gjöldin fyrir teljaraskref 

aðeins af símtölum, sem fram fara 20. apríl 1978 eða síðar. Jafnframt fellur þá úr 

gildi fyrri gjaldskrá og reglur útgefnar 19. janúar 1978. 

Samgönguráðuneytið, 12. april 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Brynjólfur Ingólfsson.
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GJALDSKRÁ 
fyrir póstþjónustu. 

} | 
| 

TEGUND | Innan- | Norður- | Önnur TEGUND SENDINGAR | Burðar- 
SENDINGAR | lands | lönd | lönd | gjald kr 

— —— 7 

0 | 
Hámark stærðar A: | Burðar- | Burðar- | Burðar- | og þyngdar s | gik | gj.kr. | gj.kr. | Gíróþjónusta (aðeins innanlands). 

- | Inn- og útborganir (ókeypis af eigin reikn- | 
Bréf. 20 | 70 | 70 | 96 INGI) 22.20.0000 100 
Hámarksstærð: 100 | 140 140 | 230 | Lengd -- breidd 250 | 280 | 280} 40 | -t þykkt 900 mm. 500 | 560 | 550 | 780 | Póstávísanir. | 
Mesta lengd 600 mm. 1000 | 1120 | 1240 | (1360 % a. Innanlands og til Norðurlanda: | 
Í ströngum: 2000 | 2210 | 2210 | 2210 Hámarksupphæð innanlands: | 
lengd - tvöfalt þver- | | | Kr. 500 000 (Símapóstávísanir kr. | 
mál 1040 mm. | 250 000). | Mesta lengd 900 nam. | Burðargjald .......................... | 170 
Hámarksþyngd 2 kg. b. Til annarra landa: 
Lágmarksstærð: | Burðargjald: 230 
90 X< 140 mm. Í ströng- | Ur hámarksupphæð póstávísana til út- 
um: Lengd - tvöfalt landa, veita pósthúsin upplýsingar. 
þvermál 170 mm. | 
Minnsta lengd 100 mm. | 

| | 
Póstkort. | | | | Mest 105x 148 mm 60 60 ' 70 Í Póstkröfur. 
Minnst 90 x 140 mm | Hámarksupphæð sama og póstávísana 

| | (500 000 kr.) 
Prent. | | | Burðargjald sendingar eftir tegund. 
Stærð sama og bréfa. 20 60 | 60 | 60 { a. Innanlands og til Norðurlanda: 
(Prentkort sama stærð 100 | 110 | 110 110 Burðargjald eins og fyrir póstávísun. 
og póstkort). 250 | 170) 170 | 170 (170 kr.) 
Hámarksþyngd 2 kg. 500 | 310} 310 310 Póstkröfugjald ....................... | 140 
Bækur þó 5 kg. 1000 | 510! 510 | 510 { b. Til annarra landa: | 
Burðargjald fyrir prent | 2000 | 710 710 710 Burðargjald ............0...0..0....... 340 
yfir 1000 g til Norðarl. 3000 1070 1070 | 1070 
er sama og fyrir 4000 í 1430 1430 | (1430 
„Önnur lönd“ 5000 | 1790 1790 ' 1790 { Afmennir bögglar (innanlands): 
Smápakkar 100 110 110! 110 { Hámark þyngdar og stærðar (lágmarksstærð 
Stærð sama og bréfa 250 í 170 170 } 170 { 90 x 140 mm): Þyngd 20 kg mest. Lengd 
Hámarksþyngd 1 kg. 500 310 310 | 310 $ breidd - þykkt 3 m. | 

1000 510 510 | 510 { Mesta lengd 1.50 m. 

| Burðargjald: (alm.) 
Innrituð blöð og tímarit. 1 kg 3 kg 5 kg 10 kg I5kg 20 kg 
Innritunargj. 40000 kr. Um afslátt af 210 kr 380 kr 560 kr 970 kr 1350 kr 1620 kr 
Stærð sama og bréfa burðargjaldi fyrir Burðargjald: (rámfr. - broth.) 
a) Til umboðsm. hver | dagblöð, lands- p ja 

(minnst 50 eintöl 500 | 36 álablöð og kg 3kg 5kg l0kg 15kg 20kg í hver í eina) ir ld Í 310 kr 570 kr 840 kr 1450 kr 1540kr 1850 kr il hvers í einu). tímarit landsam- 
Hámarksþ. 20 kg. taka stéttar- Um burðargj. fyrir böggla til útlanda veita 

félaga vísast til } pósthúsin upplýsingar. 
b) Til áskrifenda. reglugerðar fyrir 

Minnsta gjald: | póstþjónustu, Verðbréf og -bögglar. 
200 eint. nr. 337/1976, Burðargjald sendingar eftir tegund. Hámarksþyngd 100 3 | gr.14.4.1. sbr. Skrásetningargjald. 170 
500 g hvert eintak. 200 26 | breytingu á þeirri Tryggingargjald. 

300 39 | reglugerð nr. 84 Fyrir hverjar 5000 kr. eða minna þar yfir. 170 
400 52 | 15. febrúar 1978. 
500 65        
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Loftbréf: Söluverð kr. 110. Má senda flugleiðis til allra landa án viðbótargjalds. 

  

Blindraprent: Nýtur frígengis innanl. og til útlanda, nema fluggj. til útlanda. Hámarksþyngd 7 kg. 

  

Ýmis önnur gjöld. 
  

Ábyrgðargjald .......00.0...0.0 0... kr.170 | Talning í verðbréfi innanlands: kr. 170 hver sending. 

  Alþjóða-svarmerki: Söluverð kr. 160 
Skiptiverð í frímerkjum kr. 100 

Afturköllun sendingar, breyting á áritun, breyt- 
ing á póstkröfuupphæð, fyrirspurn um sendingu kr. 140 Fyrirframgreiðsla eftir frankóseðli: kr. 140 

Tollmeóferð bréfa, prents og smápakka: kr. 160   

Bi Tollmeðferð böggla: kr. 17í 
Hraðboðagjald: (Útburður bréfa og tilkynningar ollmeðferð böggla: kr. 170 
um böggla með sérstökum sendimanni, þegar Gjald fyrir að bú höggla á ný: kr. 100 
eftir komu sendingar á ákvörðunarpósthús). jarð Synir að 902 Um SÓBBIR Á MÁT 

  

Þar sem daglegur útburður er ............. kr. 340 Geymslugjald böggla: 140 kr. á dag frá 16. degi eftir 
komu bögguls á ákvörðunarpósthús 

Afhending ábyrgðarsendinga með móttökukvittun í eigin 
Móttökukvittun .............000.0. kr. 100 hendur: Utanlands og innan kr. 100   
  

Greiðsla skaðabóta póststjórnarinnar fyrir ábyrgðarsendingar, verðsendingar og böggla innanlands er sem hér segir: 

1. Verðbréf og -bögglar: allt að upphæð hins tilgreinda verðs. 
2. Ábyrgðarsendingar og almennir bögglar: a. allt að kr. 4600 fyrir glataða ábyrgðarsendingu. b. allt að kr. 30 000 

fyrir böggul, sem glatast eða eyðileggst. 

Bætur greiðast því aðeins, að sending hafi verið útbúin samkvæmt settum reglum, og að þeirra sé krafist innan 
árs frá þeim degi að telja, er sendingunni var skilað til lutnings. 

  

Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt 13. gr. póstlaga nr. 31/1940 og gengur í gildi 
1. maí 1978. Samtímis fellur úr gildi gjaldskrá fyrir póstþjónustu frá 15. febr. 1978. 

Samgönguráðuneytið, 12. apríl 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. ÍR 
Brynjólfur Ingólfsson. 

  

Stjórnartíðindi B 13, nr. 154—155. Útgáfudagur 19. apríl 1978.
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22. apríl 1978. 263 Nr. 156. 

AUGLÝSING 

um almennar reglulegar kosningar til Alþingis 25. júní 1978. 

Samkvæmt 57. gr. laga nr. 52 14. ágúst 1959 um kosningar til Alþingis skulu 
almennar reglulegar kosningar til Alþingis fara fram 25. júní 1978. 

Samkvæmt 1. málsgr. 19. gr. kosningalaganna skulu sveitarstjórnir hafa lagt 
kjörskrár fram eigi síðar en 25. apríl næstkomandi, og skulu kjörskrár liggja frammi 
til 23. maí næstkomandi. Með heimild í 2. málsgr. 19. gr. laganna er hér með ákveðið, 
að niður skuli falla frestur sá, sem þar er settur, til að auglýsa, hvar kjörskrár við 
alþingiskosningarnar verði lagðar fram. 

Þetta birtist hér með til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 22. april 1978. 

Ólafur Jóhannesson. nn 

Ólafur W. Stefánsson. 

25. apríl 1978. . Nr. 167. 
AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Reykjahlíðar nr. 231, 

26. maí 1977. 

5 gr. hljóði þannig: 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 

a) Fastagjald kr. 26 913 á ári fyrir hvert hús. 
b) Vatnsgjald kr. 113 á ári pr. mö. Þó skal reikna hálft gjald af bifreiða- og véla- 

geymslum og óupphituðu rými í íbúðarhúsum. 
Á sjöld þessi leggst söluskattur samkvæmt gildandi reglum á hverjum tíma. 
7. gr. hljóði þannig: 

Heimæðargjald Hitaveitu Reykjahlíðar skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 
Hús allt að 300 mé kr. 100 560. 
Hús 300—2000 mi kr. 100 560 fyrir 300 mð og kr. 88.00 á hvern rúmmetra þar yfir. 
Hús stærri en 2000 mö kr. 249 250 fyrir 2000 möð og kr. 66.00 hvern rúmmetra 

þar yfir. 

Öll gjöld í gjaldskrá þessari miðast við utanmál húsa. 
Stofngjald fyrir hvern aðrennslishemil umfram einn á sama inntaki er kr. 15 595. 
11. gr. hljóði þannig: 
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. 

B 35 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Allan kostnað við lokun aðrennslis heita vatnsins og opnun á ný greiðir sá sem 

í vanskilum er, auk kr. 1 725, í hvert skipti. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem samþykkt er af hreppsnefnd Skútustaðahrepps, 

staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast gildi 

1. maí 1978, og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 25. apríl 1978. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson. 

Nr. 158. , 26. apríl 1978. 
AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Siglufjarðar nr. 245 8. júní 1977 

með síðari breytingum. 

4. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 

Gjald fyrir afnot heita vatnsins er: 

Vatnsgjald kr. 3 682 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. 
Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 

1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. maí 1978 og birtist til eftirbreytni öllum, 

sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 26. apríl 1978. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson. 

Nr. 159. . 26. apríl 1978. 
AUGLÝSING 

um breyting á gjaldskrá Hitaveitu Mosfellshrepps nr. 108 10. febrúar 1977 

með síðari breytingum. 

4. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 

Gjald fyrir afnot heita vatnsins er sem hér segir: 

A. Fastagjald kr. 450 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 

B. Vatnsgja!d kr. 1145 á mánuði fyrir hvern mínútulitra á hámarksstillingu hemils, 

sem skiptist þannig: 

Flutningsgjald ..........0000000 00. svenni kr. 380 

Heitt vatn .........00.0000 000. — 765 

6. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 

Heimæðagjald hitaveitunnar skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð.
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Rúmmál húss (utanmál) mö. Heimæðagjöld. 

Allt að 600 mö 266 000 
600— 2000 m? 266 000 fyrir 600 m? | 166 kr/m? þar yfir 

2000— 6000 mö 499 055 fyrir 2000 mé - 142 kr/m? þar yfir 
6000—-10000 m? 1066 000 fyrir 6000 m? - 124 kr/m? þar yfir 

Meira en 10000 m? 1562000 fyrir 10 000 m? -þ 109 kr/m? þar yfir 

Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstökum hemlum eða mælum 
frá Hitaveitunni og skal þá greiða kr. 24 800 í aukagjald fyrir hvern hemil eða mæli 
umfram þann fyrsta. Heimæðagjald skal greiðast þegar heimæð hefur verið lögð, áður 
en hún tengist hitakerfi hússins skv. þágildandi gjaldskrá. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem samþykkt er af hreppsnefnd Mosfellshrepps stað- 
festist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast gildi 1. maí 1978 
og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 26. april 1978. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Kristmundur Halldórsson. 

4. apríl 1978. Nr. 160. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Akraness nr. 267 11. júní 1975. 

1. gr. 
2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
(0 brúttórúmlestir skulu greiða lestargjald, kr. 15.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 7.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 15.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 1 040.00 

á brúttórumlest, þó aldrei minna en kr. 5 180.00. 
Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 

Undanþegin greiðslu lestargjalds 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. 7.80 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. 840.00 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 leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 3100.00 fyrir hvert 
skip, auk kr. 7.80 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. 675.00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í Í. flokki kr. 284.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 600.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1660.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 162.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 
Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr 135. 00. 

S
i
 

I
 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til þess að öðlast þegar gildi og birtast til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 196 5. maí 1977. 

Samgönguráðuneytið, 4. april 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 161. . 25. apríl 1978. 

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. 1000 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 
b. Vatnsgjald kr. 1600 á mánuði fyrir hvern mínútulítra á hámarksstillingu hemils. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem samþykkt er af bæjarstjórn Ólafsfjarðar, stað- 
festist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast gildi 1. maí 1978, 
og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 25. apríl 1978. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson.



26. apríl 1978. 267 Nr. 162. 

AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Suðurnesja nr. 390 6. nóvember 1976. 

3. gr. orðist þannig: 

Fyrir afnot heita vatnsins skal húseigandi greiða samkvæmt magnhemli kr. 3 250 
fyrir hvern mínútulítra á mánuði. Þar til hemill hefur verið settur upp eða ef hemill 
bilar, áætlar hitaveitan vatnsnotkunina með hliðsjón af hitaþörf hússins. Verði um 
sölu á heitu vatni að ræða í öðru formi en að framan greinir, skal verðið ákveðið 
hlutfallslega. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. appríl 
1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. maí 1978 og birtist til eftirbreytni öllum, 
sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 26. apríl 1978. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson. 

18. apríl 1978. Nr. 163. 
REGLUGERÐ 

um innflutningsgjald af bifreiðum og bifhjólum. 

1. gr. 
Við tollafgreiðslu skal innheimta 50% innflutninssgjald af öllum bifreiðum og 

bifhjólum með þeim undantekningum sem leiðir af ákvæðum 2. og 8. gr. reglugerðar 
þessarar. 

Gjald af gjaldskyldum bifreiðum og bifhjólum skal reiknað af tollverði (eif-verði) 
ökutækis, sbr. ákvæði 5.—7. gr. laga nr. 120/1976 um tollskrá o. fl. 

2. gr. 
Ökutæki í eftirtöldum tollskrárnúmerum skulu undanþegin innflutningsgjaldi : 
87.01.20 Dráttarbifreiðar, með burðarþol 6 tonn og þar yfir, fyrir festivagna. 
87.02.12 Snjóbifreiðar. 

87.02.29 Almenningsbifreiðar. 

87.02.31—32 Grindur með hreyfli og ökumannshúsi með burðarþol 6 tonn og 
þar yfir. 

87.02.35 Flutningstæki fyrir srjót o. Þ. h. 
87.02.37—38  Vörubifreiðar með burðarþol 6 tonn og þar yfir. 
87.02.43 Sjúkrabifreiðar. 

87.03.01 Slökkviliðsbifreiðar. 
87 03 02 Snjóplógar. 

87.03.03 Kranabifreiðar. 
87.03.09 Aðrar bifreiðar til sérstakrar notkunar. 
87.09.01 Bifhjól með sprengirými til og með 50 em. 

3. gr 
Við tollafgreiðslu skal fella niður eða lækka innflutningsgjald af bifreiðum til 

öryrkja sem njóta tollívilnana. Um niðurfellingu eða lækkun gjaldsins skal farið svo 
sem fyrir er mælt í 4. og 5. málsl. 1. mgr. 27. tl. 3. gr. tollskrárlaga.
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Við tollafgreiðslu bifreiða til leigubifreiðastjóra, sendibifreiðastjóra og öku- 
kennara, sem hafa að aðalstarfi akstur allt að 8 farþega leigubifreiða til fólks- 
flutninga, sendibifreiða eða kennslubifreiða, skal einungis innheimta 25% inn- 

flutningsgjald. Af bifreiðum sömu aðila sem hafa slíkan akstur að aukastarfi skal við 
tollafgreiðslu einungis innheimta 38% innflutningsgjald. Um eftirgjöf og eftirstöðvar 
innflutningsgjalds af bifreiðum þessara aðila skal í framkvæmd farið eftir reglum 
ráðuneytisins um eftirgjöf á tolli skv. 41. tl. 3. gr. tollskrárlaga eftir því sem við á. 

4. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 16. gr., sbr. 35. gr. laga nr. 4/1960 

um efnahagsmál, til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni þeim 
sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi numin reglugerð nr. 431/1976 um sama 

efni. 

Fjármálaráðuneytið, 18. april 1978. 

Matthías Á. Mathiesen. Í 

Björn Hafsteinsson. 

Nr. 164. 13. apríl 1978. 

REGLUGERÐ 

um ráðstöfun 15.05% fjár senginsmunarsjóðs 1978 (áætlað 350 millj.kr.), 

til að greiða fyrir hagræðingu í fiskiðnaði, sbr. b-lið 

3. gr. laga nr. 2/1978. 

1. gr. 
Fé þessu skal einungis varið til lánveitinga og skal vera í vörslu Fiskveiðasjóðs 

Íslands, sem annast lánveitingar og innheimtu. 

2. gr. 
Stjórn Fiskveiðasjóðs tekur ákvarðanir um öll útlán, en þeim skal varið til 

hagræðinga í fiskiðnaði t. d. vélakaupa, endurnýjunar á vélum og vinnslurásum, 
fjármunalegrar endurskipulagningar og hverra annarra framkvæmda sem horfa til 

hagræðingar í fiskiðnaði, að mati sjóðstjórnar. 

3. gr. 
Lánin skulu vera til 7 ára og afborgunarlaus fyrstu tvö árin. 
Vextir af lánum þessum skulu vera breytilegir og ákvarðast hverju sinni af 

stjórn Fiskveiðasjóðs, en eru ákveðnir 14% á árinu 1978. 
Gjalddagar afborgana og vaxta skulu vera 1. maí og 1. nóvember ár hvert og 

greiðast vextirnir eftirá. 

4. gr. 
Lán þessi skulu tryggð með veði í atvinnuhúsnæði lántakanda innan við 70% 

af matsverði eða 50% af brunabótamati þess. Nægi ekki umrædd veð er stjórn 
sjóðsins heimilt að taka þau veð önnur eða ábyrgðir, sem hún telur fullnægjandi. 

5. gr. 
Að öðru leyti skulu um þessi lán gilda ákvæði laga um Fiskveiðasjóð Íslands 

nr. 44/1976 og reglugerða, sem settar hafa verið samkvæmt þeim, eftir því sem 

við getur átt.
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6. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 4. gr. laga nr. 2/1978 til þess að öðlast þegar 

gildi. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 13. apríl 1978. 

Matthías Bjarnason. 
  

Jón L. Arnalds. 

28. mars 1978. Nr. 165. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð um greiðslur almannatrygginga 

á lyfjakostnaði nr. 107 30. maí 1974. 

1. gr. 
Stafliðir b og f í 1. tölulið 2. gr. orðist svo: 

b. Gláka  .........02200000 000... 45. flokkur E 
2. flokkur D 

f. Hjartasjúkdómar #..........0000000. 000... 0... 14. flokkur A, B og D 
31. flokkur A, Bi og B2 

og L. 

2. gr. 
Við 2. tölulið 2. gr. bætist eftirfarandi stafliður: 

f. Hjartaangarlyf (angina pectoris) og hjartsláttar- 
truflanir #...............00.0000. es. enn... 14. flokkur C 

31. flokkur Ba 

ð. gr. 
3. töluliður 4. gr. orðist svo: 

3. Lyf sem talin eru til 1. flokks A,B,D,F,H og K—-Q í ritinu „Lyf á Íslandi“ að 
undanteknum stungulyfjum, sem greiðast skv. ákvæðum 3. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 43. gr. laga um almannatryggingar 
nr. 67/1971 sbr. lög um breyting á þeim lögum nr. 62 21. maí 1974 og öðlast gildi 
15. apríl 1978. 

Heilbrigðis og tryggingamálaráðuneytið, 28. mars 1978. 

Matthías Bjarnason.   
Páll Sigurðsson. 

3. apríl 1978. Nr. 166. 

REGLUGERÐ 

um lásmarksmöskvastærð loðnunóta. 

1. gr. 
Lágmarksmöskvastærð loðnunóta, sem heimilt er að nota, skal vera 19,6 mm. 

Þegar möskvi er mældur, skal hann teygður horna á milli eftir lengd netsins. 
Skal þá flöt mælistika, sem er 19.6 mm breið og 2 mm þykk, komist auðveldlega í 
gegnum möskvann, þegar netið er vott.
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2. gr. 
Brot á ákvæðum reglugerðar þessarar varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum 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 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 mál. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 3. apríl 1978. 

Matthías Bjarnason.   
Þórður Ásgeirsson. 

Nr. 167. 28. mars 1978. 
REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð um afgreiðslutíma lyfjabúða í Reykjavík 

nr. 166/1972. 

1. gr. 

1. málsgr. 4. gr reglugerðarinnar orðist svo: 

Taka skal sérstakt afgreiðslugjald kr. 250, söluskattur innifalinn, fyrir að afgreiða 
hvern einstakling á næturvörslu (þ. e. á tímabilinu kl. 22—9 eða 10 eftir því sem 
við á). 

2. gr. 
Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt 38. gr. lyfsölulaga nr. 30 29. apríl 1963 

og öðlast gildi 15. apríl 1978. 

Heilbrigðis og tryggingamálaráðuneytið, 28. mars 1978. 

Matthías Bjarnason.   
Páll Sigurðsson. 

Nr. 168. 27. apríl 1978. 
AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins nr. 377 28. október 1977 

með síðari breytingum. 

Í kafla IT Smásala í gjaldskránni breytast eftirfarandi gjaldskrárliðir: 

2. Notkun til heimilisþarfa, búrekstrar o. fl. hljóði þannig: 

2.1. Fast gjald .................20.00000 00... kr. FI--F3 
Orkugjald  .............020000 000 nes — 23.50 á kWst. 

Markmælings: 

23. Aflgjald, lágmarksstilling 4 KW ............ — 123 635. á ári 
Aflgjald umfram 4 kKW að hámarksaflsstillingu 
20 KW .....0.202000 00 — 16 740.00 á kW á ári 
Orkugjald af allri notkun ............0..... — 3.77 á kWst. 
Orkugjald af notkun umfram aflsstilingu .... — 23.50 á kWst.
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4. Húshitun verður „Húshitun, íbúðarhúsnæði“ og hljóði þannig: 

4.i. Fast gjald ..............0000.0.0.v0. ve. kr. FI--F4 

Orkugjald ..............200 000... — 13.55 á kWst. 
Roftími allt að 1 klst. á dag. 

4.2. Fast gjald, lágmark 2 KW ....00.000.. — Fi-F4 
Orkugjald  ..............000 00 — 5.78 á kWst. 
Roftími allt að 2X<1.5 klst. á dag. 
Markmæling: 

43. Fast gjald ...................00 — F1 

Aflgjald, lásmarksstilling 5 KW .............. —  395935.00 á ári. 
Aflgjald, umfram 5 kW að hámarksaflsstillingu 

20 KW ....0000000 0 — 7907 á kW á ári 
Orkugjald af allri notkun ...........0000... -- 3.72 á kWst. 

Orkugjald af notkun umfram aflstillingu .... —- 23.50 á kWst. 
Roftími allt að 2X<1.5 klst. á dag. 

44. Fast gjald, lágmark 2 KW ..........0....... — F1I--F4 
Orkugjald  ..............00. — 3.03 á kWst. 
Roftími allt að 15 klst. að degi til. 

Á eftir lið 5 kemur nýr liður „6. Húshitun fyrir annað en íbúðarhúsnæði“ er 

hljóði þannig: 

6.1. Fast gjald ...........0.0..... kr. FI--F4 
Orkugjald ............0000. — 15.17 á kWst. 
Roftími allt að 1 klst. á dag. 

6.2. Fast gjald, lágmark 2 KW .........0......... — F1ILF4 
Orkugjald ....... — 6.50 á kWst. 
Roftími allt að 2<1.5 klst. á dag. 
Markmælins: 

6.3. Fast gjald .........000.00 000. — FI 
Aflgjald, lágmarksstilling 5 KW. ............ — 44 125.00 á ári 
Aflgjald, umfram 5 kW að hámarksaflsstillingu 
2OKW 220... — 8825 á KW á ári 

Orkugjald af allri notkun ..........00.000.... — 4.15 á kKWst. 
Orkugjald af notkun umfram aflstillingu .... — 23.50 á kWst. 
Roftími allt að 2X1.5 klst. á dag. 

6.4. Fast gjald, lágmark 2 KW ......0.0000.. — F1-EF4 

Orkugjald  ..............0 0 —- 345 á kWst. 

Roftími allt að 15 klst. að degi til. 
Liður 6 verður liður 7. 
Í ið B. Skilgreiningar og ýmis ákvæði 1. Föst gjöld, breytist F4: 
F4 Hvert uppsett KW ......0.0...0 kr.  1450.00 á ári. 

Í lið B. 4. Verð til hitunar hljóði þannig: 

Í gjaldskránni er verð til hitunar miðað við söluverð dieselolíu í Reykjavík til 

olíukyndingar kr. 39.20 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., 1.5 aura á lið 43 og 0.9 aura 

á lið 44. Einnig skal kWst.-sjald á gjaldskrárlið 2.3. lækka eða hækka um 1.0 eyri 
hver kKWst. við sömu verðbreytingu á olíu. 

B 36
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Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 58, 29. april 

1967, staðfestist hér með til að taka gildi 1. maí 1978. 

Iðnaðarráðuneytið, 27. april 1978. 

F.h.r. 

Pál Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson. 

Nr. 169. 14. apríl 1978. 
REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 100/1973, sbr. reglugerð nr. 73/1974, um 
eyðingu svartbaks og hrafns með tríbrómetanóli og reglugerð 

um breyting á beim reglugerðum nr. 199/1976. 

1. gr. 
Við reglugerðina bætist ný srein, sem verður 9. gr., svohljóðandi: Þrátt fyrir 

ákvæði 1., 2. og 8. gr. reglugerðarinnar er heimilt að fela veiðistjóra og allt að 
8 trúnaðarmönnum hans að nota í tilraunaskyni fenemal og tríbrómetanól til fækkunar 
hrafni og svartbaki og öðrum skaðlegum mávategundum, þó ekki í Kjósarsýslu. Borg- 
arfjarðarsýslu, Mýrasýslu, Snæfellsness- og Hnappadalssýslu, Dalasýslu. Barðastrand- 
arsýslum, Ísafjarðarsýslum og Strandasýsln. Aðgerðir þessar skulu miðaðar við að 
koma í veg fyrir beint tjón af völdum fugla, Veiðistjóri skal hafa samráð um bessar 

aðgerðir við menntamálaráðunevtið eða sérfræðing sem það tilnefnir að fenginni til- 

lögu fuglafriðunarnefndar. Veiðistjóri og trúnaðarmenn hans sæki um leyfisskirteini 

til hlutaðeisandi lögreglustjóra og skulu trúnaðarmennirnir láta fvleja umsókn sinni 

meðmæli frá veiðistjóra. Lyfin skulu beir kaupa hjá Lyfjaverslun ríkisins. Fyrir 
lok desembermánaðar ár hvert skulu veiðistjóri og trúnaðarmenn hans gefa ráðu- 

neytinn skýrslu um framkvæmd fækkunarinnar og árangur. 

 } 
á. ST. 

Reglugerðarbreytins þessi öðlast þegar sildi og gildir til ársloka 1980. 

Jafnframt er úr gildi felld reglugerð nr. 199/1976. 

Menntamálaráðuneytið, 30. mars 1978. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 

Birgi r Thorlacius. 

Nr. 170. 14. apríl 1978. 
GJALDSKRÁ 

fyrir heimilishjálp á Húsavík. 

1. gr. 
Fyrir þjónustu veitta samkv. reglugerð um heimilisþjónustu, skal sá er þjónustu 

nýtur greiða gjald samkvæmt eftirfarandi gjaldstiga, sem miðast við mánaðartekjur 

þiggjanda og laun starfsfólks heimilisþjónustunnar:
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1. taxti ..........0.0n0 0 kr. 0 á tímann 
2. taxti .........200000 kr. 285 á tímann 

3. tæxti (.........0 0. kr. 718 á tímann 

4. taxti ..........0.0 00 kr. 1140 á tímann 

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. Tekjurundir ..............000.00. 0000... kr. 85000 
2. Tekjur milli .............00.... — 85 001 og 130 000 
3. Tekjur milli .............00.0 0... — 130 001 og 175 000 
4. Tekjur yfir .........0...0. 00. — 175 000 

Taxti fyrir hjón og sambýlisfólk: 

1. Tekjur undir ..........0.00.00.0. 0. kr. 130 000 
2. Tekjur milli ............... 0... — 130 001 og 195 000 
3. Tekjur milli ................... — 195 001 og 285 000 
4. Tekjur yfir ......0...0 — 285 000 

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 gjaldstisanum 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, sbr. lög 
nr. 34 10. apríl 1974 um breytingu á þeim lögum, til þess að öðlast gildi þegar í stað 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 14. apríl 1978. 

F.h.r. 

Hallgrínnir Dalberg. I 

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

30. mars 1978. - Nr. 171. 

AUGLÝSING 

um staðfestingu á skipulagi Innri-Njarðvíkur. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 12. apríl 
1978 staðfest skipulag fyrir Innri-Njarðvík. 

Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð, sem lög nr. 19/1964 sera ráð fyrir og 
hefur verið samþykktur af bæjarstjórn Njarðvíkurbæjar og skipulagsstjórn ríkisins. 

Félagsmálaráðuneytið, 12. apríl 1978. 

F.h.r. 

Hallerímur Dalberg. 

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.
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AUGLÝSING 

um breytingu á auglýsingu nr. 224 23. desember 1971 um endurgreiðslu 

gjalda vegna skipasmíða og skipaviðgerða. 

1. gr. 
11. gr. auglýsingarinnar orðist svo: 

Ráðuneytið mun endurgreiða toll og söluskatt af innfluttu efni, vélum og 
tækjum til viðgerða eða breytinga á skipum, enda sé viðgerð eða breyting samfelld 
og endurgreiðslufjárhæð nemi minnst kr. 100 000.00. 

2. gr. 

Auglýsing þessi er sett samkvæmt heimild í 28. tl. 3. gr. laga nr. 120 31. desember 
1976 um tollskrá o. fl. til þess að öðlast gildi 1. maí 1978. 

Fjármálaráðuneytið, 30. mars 1978. 

F.h.r. 

Hóskuldur Jónsson. 
  

Sigurgeir A. Jónsson. 

Nr. 173. 5. apríl 1978. 

AUGLÝSING 

um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40 23. apríl 1968 og að fengnum 

tillögum borgarráðs hefur eftirfarandi verið ákveðið: 

1. Einstefnuakstur verður á Holtsgötu til vesturs frá Bræðraborgarstíg að Ána- 
naustum. 

2. Heimilt verður að leggja bifreiðum beggja vegna götunnar. 

Ákvæði auglýsingar þessarar taka gildi 20. þ. m. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 5. apríl 1978. 

Sigurjón Sigurðsson. 

  

Stjórnartíðindi B 14, nr. 156—173. Útgáfudagur 28. apríl 1978.



STJÓRNARTÍÐINDI B 15 — 1978 
  
  

9. maí 1978. 275 Nr. 174. 

REGLUGERÐ 

um niðurfellingu banns við togveiðum á utanverðu Strandagrunni. 

1. gr. 
Með reglugerð þessari er felld úr gildi reglugerð nr. 427 9. desember 1977, um 

bann við togveiðum á utanverðu Strandagrunni og reglugerð nr. 3 13. janúar 1978, 
um breytingu á reglugerð nr. 427 9. desember 1977. 

2. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum 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, 9. maí 1978. 

F.h.r. 

Þórður Ásgeirsson. nn 
Jón B. Jónasson. 

  

Stjórnartíðindi B 15, nr. 174. Útgáfudagur 10. maí 1978. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Nr. 175. 276 24. maí 1978. 

REGLUGERÐ 

um verðbótaviðauka. 

1. gr. 

Hinn 1. júní 1978, 1. sept. 1978 og 1. des. 1978 skulu verðbætur á laun hverju 

sinni hækka sem svarar helmingi þeirrar hækkunar verðbótavísitölu og verðbóta- 

auka, sem Kauplagsnefnd reiknar samkvæmt ákvæðum kjarasamninga, að hafi 

átt sér stað frá næstliðnu þriggja mánaða sreiðslutímabili. Kauplagsnefnd til- 

kynnir opinberlega, hvaða hækkanir skuli verða hverju sinni á verðbótum og 

verðbótaauka frá næstliðnu þriggja mánaða greiðslutímabili. 

2. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði 1. gr. skal frá 1. júní 1978 greiða fullar verðbætur skv. 

ákvæðum kjarasamninga á dagvinnulaun launþega, sem hafa 115 000 krónur eða 

lægri laun á mánuði fyrir fulla dagvinnu, miðað við verðbótavísitölu þá, er gilti 

1. desember 1977 til 28. febrúar 1978. Á dagvinnulaun, sem hærri eru, skal greiða 

sömu verðbætur að krónutölu og greiða skal skv. kjarasamningum á laun, sem voru 

115 000 krónur á mánuði skv. framansögðu, enda nemi verðbætur skv. 1. gr. eigi 

hærri fjárhæð. Verðbætur skv. þessari gr. umfram verðbætur skv. 1. gr. nefnast 

verðbótaviðauki og greiðast eingöngu fyrir dagvinnu eða hliðstæða vinnu. 

Fyrir launþega, sem ekki eru í fullu starfi eða taka laun, sem ákveðin eru sem 

hlutfall lægra en 1 — einn — af öðrum kauptaxta, lækka viðmiðunarfjárhæðir 

skv. þessari grein hlutfallslega. Hugtakið fullt starf skal í hverju einstöku tilviki 

skilgreina skv. ákvæðum gildandi kaup- og kjarasamnings stéttarfélags viðkomandi 

starfsmanns og vinnuveitanda. 

Varðandi þá, sem vinna einstaka daga eða hluta úr mánuði hjá viðkomandi 

vinnuveitanda, skal beita reglum í. mgr. þessarar greinar með þeim hætti að fundið 

skal hver verið hefðu dagvinnulaun þeirra, ef þeir hefðu unnið með sama hætti 

heilan mánuð. Eigi þeir rétt til verðbótaviðauka skv. því, greiðist hann í hlutfalli 

við þann dagvinnustundafjölda sem viðkomandi hefur unnið. 

3. gr. 

Þess skal gætt, þegar metin er hæð kauptaxta fyrir dagvinnu, sem ákveðin er 

með álagi á annan lægri taxta, að jafnan sé miðað við hinn endanlega taxta en ekki 

þann grunn, sem hann er á reistur. Með endanlegum taxta skal telja hverskonar 

álög og kaupauka, sem ekki svara með beinum og ótviræðum hætti til útlagðs 

kostnaðar launþega vegna öflunar launatekna. Með dagvinnutaxta skal í þessu skyni 

ekki telja vaktaálag nema að því leyti, sem það kann að vera hærra en svarar til 

eftirvinnu-, næturvinnu- og helgidagaálags. 

a) Sem dæmi um álög, sem telja skal til dagvinnulauna í þessu sambandi, eru 

aldurshækkanir, starfsþjálfunarhækkanir, löggildingarálag, námskeiðsálag, 

verkstjórnarálag, flokkstjórnarálas, óþrifaálag, yfirborgun, viðgerða- og breyt- 

ingaálag, þungaálag, tengivagnaálas, hæðarálag, erfiðisálag, mótortillegg, kæli- 

tillegg, talstöðvartillegg, olíutillegs, fjarverutillegg. Upptalnins þessi er aðeins 

leiðbeinandi. 

b) Sem dæmi um greiðslur (kaupauka), sem geta svarað með beinum og ótvi- 

ræðum hætti til útlagðs kostnaðar launþega vegna öflunar launatekna og
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teljast þá ekki til dagvinnulauna, þegar skoðað er, hvort greiða skuli verðbóta- 

viðauka, eru t. d.: Verkfærapeningar, bifreiðagjald, fæðispeningar, fatapeningar, 
fataþvottapeningar. 

Þetia gildir þó aðeins að því marki sem greiðslur þessar eru endurgreiðsla 
á raunverulegum útlögðum kostnaði launþega. 

4. gr. 
Verðbótaviðauki skv. 2. gr. greiðist einungis á laun fyrir dagvinnu eða hlið- 

stæða vinnu og kemur því aðeins til greina á laun fyrir ákvæðisvinnu, að fyrir 
ligsi vinnutímaskýrslur samþykktar af verkkaupa eða umboðsmanni hans. Dag- 
vinnulaun launþega í tímamældri ákvæðisvinnu með bónus eða kaupauka fyrir afköst 
umfram staðalafköst (,bónuskerfi“) skv. samningum félaga innan Verkamanna- 

sambands Íslands og Landssambands iðnverkafólks og annarra félaga verkamanna 
og verkakvenna skal einungis miða við dagvinnukauptaxta, sem unnið er eftir. 
Dagvinnulaun í allri annarri ákvæðisvinnu skulu metin þannig á hverju uppgjörs- 
tímabili, að deilt er í heildarlaun með vinnustundafjölda að viðbættum “% — fjórð- 
ungi — og síðan margfaldað með dagvinnustundafjölda eða hliðstæðu hans skv. 
vinnutímaskýrslu. 

Verðbótaviðauka skal aldrei taka inn í reiknitölur ákvæðisverka eða kauptaxta 
ákvæðisvinnufólks, en skal koma til uppgjörs eftir á á grundvelli vinnutíma og 
tekna á uppgjörstímabilinu. 

5. gr. 
Ekki skal verðbótaviðauki talinn til mánaðarlauna, vikukaups eða dagvinnu- 

kaups, þegar reiknaðir eru taxtar, álög, afleiddir taxtar eða kaupaukar, sem leiddir 

eru af launum þessum, og er réttur til verðbótaviðauka persónubundinn hverju 
sinni. 

Varðandi orlofsuppgjör, lifeyrissjóðsgreiðslur og þess háttar greiðslur skal farið 
með verðbótaviðauka á sama hátt og yfirvinnu. 

6. gr. 
Gjalddagi verðbótaviðauka fyrir tiltekið tímabil er gjalddagi fullnaðarlaunaupp- 

sjörs fyrir sama tímabil til viðkomandi launþega skv. lögum, samningum eða venju 

á viðkomandi vinnustað. Þegar fullnaðaruppgjör launa fyrir umsamið greiðslu- 

tímabil fer fram, skal metið hvort launþegi hefur fengið lágmarksverðbætur eftir 
1. júní 1978 fyrir það greiðslutímabil í samræmi við ákvæði 2. gr., og skal þá greiða 
launþega verðbótaviðauka, ef á vantar. 

7. gr. 
Kauplagsnefnd gefur út leiðbeiningar um ákvörðun verðbótaviðauka á hverju 

þriggja mánaða greiðslutímabili, eftir því sem þörf krefur. 

8. gr. 
Reglugerð þessi, sem öðlast gildi 1. júní 1978 og tekur þá við af reglugerð 

um verðbótaviðauka nr. 104 7. mars 1978, er sett skv. ákvæðum í 2. gr. laga nr. 3 
17. febrúar 1978 um ráðstafanir í efnahagsmálum, sbr. 1. gr. laga nr. 63 24. maí 1978 
um breyting á þeim lögum. 

Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða sektum nema þyngri viðurlög 

séu ákveðin með öðrum lögum. 

Mál út af brotum á reglugerð þessari fara að hætti opinberra mála. 

Forsætisráðuneytið, 24. maí 1978. 

Geir Hallgrímsson.   
Guðmundur Benediktsson. 

  

Stjórnartíðindi B 16, nr. 175. Útgáfudagur 24. maí 1978.
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Nr. 176. 218 24. apríl 1978. 

AUGLÝSING 

um samning milli fjármálaráðuneytisins f. h. ríkissjóðs og Seðlabanka Íslands 

um lánafyrirgreiðslu og vaxtakjör. 

Fjármálaráðuneytið f. h. ríkissjóðs og Seðlabankinn gera með sér eftirfarandi 
samkomulag um lánafyrirgreiðslu og vaxtakjör í þeim tilgangi að ná þeim fjár- 
málalegu markmiðum, sem fram eru sett í fjárlögum og lánsfjáráætlun á ári hverju. 
Er þá höfð hliðsjón af ákvæðum laga um Seðlabanka Íslands um árstíðabundna 

fyrirgreiðslu við ríkissjóð, er gerist upp í lok hvers fjárhagsárs. 

1. gr. 
Árstíðabundin rekstrarfjárfyrirgreiðsla Seðlabankans við ríkissjóð í mánaðar- 

lok og innan hvers mánaðar miðist við greiðsluáætlun, sem fjármálaráðuneytið 
gerir Í upphafi hvers fjárlagaárs og aðilar koma sér saman um. Greiðsluáætlanir þessar 
skulu byggðar á fjárlögum og þeim breytingum, sem kunna að verða samþykktar á 

þeim, og skulu þær miðast við jöfnuð í lok hvers fjárlagaárs, eftir að greitt hefur 

verið af samningsbundnum skuldum ríkissjóðs við bankann. 

2. gr. 
Reynist rekstrarfjárþörf ríkissjóðs meiri en ráð er fyrir gert í 1. gr., mun 

Seðlabankinn veita viðbótaryfirdrátt á viðskiptareikningum allt að 30% umfram 
greiðsluáætlun, en jafnframt mun fjármálaráðuneytið beita tiltækum ráðum til þess 
að draga úr lánsfjárþörfinni, svo sem með endurskoðun útgjaldaáforma og öflun 

viðbótartekna. 

3. gr. 

Við afgreiðslu fjárlaga og lánsfjáráætlunar fyrir næsta ár skal þess gætt, að 

heimild til lákuntöku rúmi hugsanlega skuldamyndun ríkissjóðs við Seðlabankann 
á því ári, sem er að líða. Í samræmi við það skal skuld á viðskiptareikningum ríkis- 
sjóðs við Seðlabankann í árslok jöfnuð í upphafi næsta árs með lántöku á lána- 
markaði utan Seðlabankans og aðstoðar bankinn ríkissjóð við þá lánsfjáröflun 
eða lánsútboð, sbr. ákvæði 14. gr. laga nr. 10/1961 um Seðlabanka Íslands. 

Ef hins vegar eru innstæður á viðskiptareikningum ríkissjóðs í árslok, verði stefnt 
að því að nota þær til að flýta endurgreiðslum umsaminna lána við Seðlabankann. 

4. gr. 
Dagsmeðaltal nettóskuldar á viðskiptareikningum, er til vaxtareiknings koma, 

en skrá yfir þá er að finna á fylgiskjali 1, beri vexti endurkeyptra afurðalána að 
þeim mörkum, er greinir í 1. gr., en sé skuld þar umfram, verði greiddir almennir 
yfirdráttarvextir, eins og þeir eru hjá innlánsstofnunum á hverjum tíma, þ. e. sam- 
tala vaxta og viðskiptagjalds. 

Af nettóinnstæðu á viðskiptareikningum, skv. fylgiskjali 1, skal reikna vexti 
endurkeyptra afurðarlána í Seðlabankanum.
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Af viðskiptaskuld, sem um hefur verið samið, skv. 1. gr., sé samkvæmt nánara 
samkomulagi að jafnaði hluti í formi ríkissjóðsvíxla, er beri almenna víxilforvexti, 
eins og þeir eru á hverjum tíma. Fari kaup ríkisvíxla fram úr 15% af þeirri fjárhæð, 
skal það sem umfram er ekki skerða þá fjárhæð, er ber vexti endurkeyptra afurða- 
lána skv. 1. málsgrein þessarar greinar. 

Verði verulegar breytingar á innbyrðis hlutfalli útlánsvaxta, skulu framangreind 
vaxtaákvæði tekin til endurskoðunar með viðræðum milli samningsaðila. 

Reykjavík, 21. apríl 1978. 

Seðlabanki Íslands 

Jóhannes Nordal. 

Davíð Ólafsson. 

F. h. Ríkissjóðs Íslands 

Matthías Á. Mathiesen.   
Höskuldur Jónsson. 

Fylgiskjal 1 með samningi, dags. 21. apríl 1978, milli fjármálaráðuneytisins og 
Seðlabanka Íslands um lánafyrirgreiðslu og vaxtakjör. 

Skrá um viðskiptareikninga ríkissjóðs við Seðlabankann, er koma til vaxtareiknings 
(vaxtajöfnunar): 

Við gerð samningsins og þar til annað verður ákveðið eru viðskiptareikningar til 
sameiginlegs vaxtareiknings þeir, sem hér verða greindir. Vextir reiknast af meðal- 
talið allra viðskiptadaga ársins á öllum reikningunum skv. ákvæðum 4. gr. samnings- 
ins. 

L Aðalviðskiptareikningar ríkissjóðs, þ. e. reikningar A-hluta ríkisreiknings. 

Nr. Nafn 

2501—7 Ríkisféhirðir 
2502—5 Ríkissjóður, SKÝRR-tékkar 
2503—3 Ríkissjóður v/launaávísana 
2506—-8 Ríkissjóður v/launaávísana 
2507—6 Ríkisbókhald 
2508—4 Ríkissjóður v/launaávísana 
2509—2 Gjaldheimtan í Reykjavík 
2510—6 Ríkissjóður v/barnabóta 

2511—4 Tollstjórinn í Reykjavík 
2513—0  Byggingarfé opinberra stofnana 
2559—9 Ríkissjóður v/Siglósíldar 
2561—-0 Ríkissjóður v/bráðabirgðaláns til K. Jónssonar 
2601—3 Ríkissjóður v/ógreiddra vinninga A-1972 
2604--8 Ríkissjóður v/ógreiddra vinninga B-1973 
2606—4 Ríkissjóður v/ógreiddra vinninga C-1973 
2608—0 Ríkissjóður v/ógreiddra vinninga 
2610—2 Ríkissjóður v/ósreiddra vinninga 
2612—-9 Ríkissjóður v/ógreiddra vinninga 
2614—4 Ríkissjóður v/ógreiddra vinninga 
2619—6 Ríkissjóður v/ógreiddra vinninga 
2622—6 Ríkissjóður v/ógreiddra vinninga 

B 37
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Il. Aðrir viðskiptareikningar, þ. e. reikningar B-hluta ríkisreiknings. 

Nr. Nafn 

2512—2 Ríkissjóður v/framkvæmdaáætlunar 
2514—9 Spariskirteini ríkissjóðs, sölureikningar 
2515—7 Spariskirteini ríkissjóðs, innlausnarreikningur 
2517—3 Tollstöðvargjöld 
2521—1 Ríkissjóður v/erlendra framkvæmdalána 

2523—8 Ríkissjóður v/UA-láns 
2525—4 Happdrættislán 
2533—ð Landakaupasjóður, c/o Lánasjóður sveitarfélaga 
2544—0 Ríkisábyrgðasjóður v/innheimtu spariskírteina 
2501—3 Ríkissjóður v/verðtryggingareiknings Viðlagasjóðs 
2558—0 Ríkissjóður v/bráðabirgðareikn. v/Framleiðsluráðs 
2560—2 Ríkissjóður v/endurgreiðslu erlendra lána 
2562—9 Ríkissjóður v/innheimtu erlendra lána 
2563—7 Ríkissjóður v/Landsvirkjunar 
2626—1 Ríkissjóður 
3012—6 Ríkisábyrgðasjóður 

Fjármálaráðuneytið, 24. april 1978. 

F.h.r. 

Höskuldur Jónsson. 

Þorsteinn Geirsson. 

Nr. 177. 24. apríl 1978. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 264 31. desember 1971 um raforkuvirki. 

- 1. gr. 
Á eftir S 343: Raforkuvirki á byggingasvæði í 3. kafla reglugerðarinnar kemur 

nýtt $ 344, svohljóðandi: 

S 344 Raforkuvirki á hafnarsvæðum. 
Ákvæðin í þessari grein eiga við raforkuvirki, sem notuð eru á bryggjum og 

viðleguplássum skipa, svo sem vegna landtengingar skipa eða við vinnu um borð 
í skipum og við skipshlið. 

Jafnframt gilda ákvæði $ 343 „Raforkuvirki á byggingarsvæðum“ um raforku- 

virki, sem notuð eru við vinnu á bryggjum, eftir því sem við á. 
Hér er m.a. átt við rafbúnað í eigu eða umsjá verkstæða, sem annast vinnu 

við skip eða bryggjur. 

a) Aðveita fyrir samfellt athafnasvæði á bryggju skal tekin frá aðeins einni aðal- 
töflu eða aðaldreifitöflu. 

b) Varnir gegn of hárri snertispennu. 

1. Á hafnarsvæði skal við hafa eina eða fleiri eftirtalinna varnarráðstafana: 
Lekastraumsrofvörn, varnarsmáspennu eða aðskildar straumrásir. Markleka- 

straumur lekastraumsrofa má ekki vera meiri en 1 A,þar sem lekastraums- 
rofvörn er beitt, fyrir tenglagreinar með 63 Á tenglum eða minni, skal mark- 
lekastraumur lekastraumsrofa þó ekki vera meira en 30 mA.
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c) Töflur: 
Töflur skulu vera í þar til gerðum húsum eða hlífðarskýlum, sem veita full- 
nægjandi vörn gegn veðrum, sjógangi og áverkum. Rafbúnaður í slíkum hús- 
um skal þá vera í samræmi við ákvæði $ Í 334 og 335 um raka og blauta staði. 
Töfluhús skulu vera læst. Töflubúnaður, sem verður fyrir beinum áhrifum 
veðurs á bryggjum, skal vera a.m.k. vatnsþéttur (samsvarandi IP 66). 

d) Rafbúnaður: 
Tengidósir og annar búnaður skal vera að minnsta kosti af vatnsþéttri gerð, 
(samsvarandi IP 66). Æskilegt er að tengidósir, kassar og rofar hafi umgerð 
úr einangrandi efni. 

e) Strengir: 
Strengir í föstum lögnum í bryggjugólfi og uppfyllingu skulu vera plastjarð- 
strengir. Strengir skulu vera varðir gegn allri áverkahættu af völdum umferð- 
ar og vinnu á bryggju, t.d. lagðir í stokk eða pípu undir bryggjugólfi. Sjá 
einnig $ 8 334, 335 og 340 um raforkuvirki utanhúss. 

f) Tenglar og fyrirkomulag þeirra. 
Tenglar skulu vera skv. CEE staðli, Publication 17 „Specification for plugs 

and socket-outlets for industrial purposes“. Þeir skulu hafa umgerð úr einangrun- 
arefni og vera a. m. k. vatnsþéttir (hlífðarflokkur IP 66). Tenglum skal komið 
fyrir þannig að þeir séu varðir segn öllum áverkum af völdum umferðar eða 
vinnu, t. d. í nægilega rúmgsóðum þróm, sem felldar eru niður í bryggjugólfið 
eða komið fyrir á annan tryggan hátt. Ekki má nota tengil fyrir annað spennu- 
kerfi, en hann er gerður fyrir samkvæmt staðlinum. Við tengla skal vera sér- 
stakur togfestibúnaður þannig að átak á lausataugar reyni ekki á tenglana sjálfa. 
Taka verður tillit til hugsanlegrar flóðhæðar. Þrær og stokkar skulu hafa afrennsli 
fyrir vatn, er kynni að leita í þær. 

Tengla upp í 32 A málstraum má nota til að rjúfa álag beint. Stærri tengla 
má ekki nota til að rjúfa álag beint, nema rofgeta þeirra sé við það miðuð. Ella 
skulu tenglar vera í vélrænum eða rafmagnslegum læsitengslum við rofa. 

sg) Lausataugar: 
Lausataugar skulu vera að minnsta kosti þolnir gúmstrengir af veður og olíu- 
varinni gerð (CEE (2) 66 eða samsvarandi gerð). Um lausataugar, vinnutöflur, 
handverkfæri og þ. h. skal fara eftir ákvæðum 8 343. 

h) Lausataugar til tengingar skipa við rafkerfi á landi skulu vera samkvæmt kröfum 
Siglingamálastofnunarinnar og fylgja rafkerfi skipsins. 

Gæta ber þess, að lausataug, sem liggur út í skip, e. t. v. yfir annað skip, sé 
hæfilega löng og lögð nægilega hátt, til þess að hún skemmist ekki, m. a. vegna 

hreyfingar skips. 

i) Búnaður, sem framleiðir jafnspennu til notkunar í skipi, skal þannig gerður, að 

hann tryggi aðskilnað jafnstraumskerfis skipsins og kerfisins í landi. 
I) Umsjón: 

Raforkuvirki á bryggjum, svo og tengi skipa eða búnaður við þau, skulu vera 
í umsjón eins ábyrgs aðila. 

Sá maður gæti verið hafnarvörður eða maður tilnefndur af honum. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að taka 

gildi 1. júní 1978 og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 24. apríl 1978. 

Gunnar Thoroddsen.   
Gísli Einarsson.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 264 31. desember 1971 um raforkuvirki. 

1. gr 
Á eftir 5. tölulið f stafliðar í $ 278 kemur nýr stafliður svohljóðandi: 

g) Vatnshitunartæki með rafhitun. 
Efiirfarandi reglur gilda um rafhituð vatnshitunartæki, svo sem neysluvatns- 

geyma, safnhitageyma, rafhitaða miðstöðvarkatla og fleira. Reglurnar eiga við vatns- 
hitatæki, hvort sem þau eru framleidd sem heild eða í hlutum og sett saman á notkun- 
arstað. Um tæki, sem viðurkenningarskyld eru skv. 3$ 701— 713, gilda jafnframl 

þær reglur, sem Raffangaprófunin viðurkennir, eftir því sem við á. 

1. Vatnshitunartæki með rafhitun skulu hafa eftirtalinn öryggis- og stillibúnað: 

1.1 

12 

Rekstrarhitastilli, sem rýfur straum af hitara, þegar ástilltu rekstrarhitastigi 

er náð. 
Yfirhitavar, sem rýfur straum af hitaranum, fari hitastig vatnsins yfir 
leyfilegt hámark. Yfirhitavar skal vera þannig, að hitun hefjist ekki sjálf- 
virkt á ný heldur þurfi til þess handinnsetningu. Yfirhitavarið skal að jafnaði 
sett ofarlega í geymi sem næst vatnsúttaki. Sé yfirhitavar búið fjarstýri- 
búnaði (rafmagn, loft o. þ. h.) skal svo frá gengið, að hitunin stöðvist 
sjálfkrafa, ef straumur fer af fjarstýribúnaðinum. Rekstrarhitastillar og 
yfirhitavör skulu rjúfa snöggt, svo að rof sé öruggt. 

Rafmagnseftirlitið getur samþykkt opna neysluvatnsgeyma án yfirhita- 
vars, enda sé útloftun þeirra fullnægjandi og varanlegt viðvörunarspjald 
á tækinu, pípu eða á áberandi stað, er bendi á, að útloftun eða yfirfallspipu 

megi ekki loka. 

2. Sé aðalstraumrásum hitara stjórnað með segulrofum, sem rekstrarhitastillar 
og/eða yfirhitavar verka á skal málstraumur þeirra vera minnst 20% meiri 

en svarar til afls hlutaðeigandi hitara. 

3. Þegar um er að ræða rafhitaðan ketil í lokuðu miðstöðvarkerfi eða safnhitageymi 
(t. d. svonefnda næturhitun) skulu straumrásir að hiturum vera rjúfanlegar með 
a. m. k. tveim raðtengdum rofum, sem hafa trygga verkun, ef hitastig vatnsins 
fer yfir leyfileg mörk. 

3.1 
3.11 

3.2 

Til þess að fullnægja þessu eru m. a. eftirfarandi lausnir viðurkenndar: 
Aflrofi og segulrofar raðtengdir. 
Aflrofinn skal tengdur framan við segulrofa. Hann skal rjúfa aðalstraumrás 
hitara og stýrirás segulrofa og hafa málstraum eigi minni en málstraum 
hitara. Aflrofi skal búinn útleysibúnaði, sem þannig er tengdur yfirhitavari, 
að rofinn falli út, ef varið rýfur stýrirásina. Sé aflrofinn búinn yfirstraums- 
og skammhlaupsvörn, getur hann komið í stað vara eða sjálfvirkra vara 
fyrir hitara, enda sé skammhlaupsrofgeta hans eigi minni en krafist er um 
rofgetu tilsvarandi vara (sjá Sk 278— 1). 

Aðalsegulrofi raðtengdur við segulrofa hitara. 
Aðalsegulrofa skal aðeins stjórnað af yfirhitavörum eða öðrum varnar- 
búnaði t. d. þrýstirofum og einnig má vera í rásinni handstýrður. öryggis- 

rofi. Önnur stjórntæki vegna rekstrar kerfisins skulu ekki vera í þeirri rás. 

Aðalsegulrofi skal rjúfa aðalstraumrás hitara og stýrirásir segulrofa ein- 
stakra hitara. Yfirhitavar í stjórnrás aðalsegulrofans skal vera þannig, að 

straumur komi ekki sjálfvirkt á aftur heldur þurfi til þess handinnsetningu 

(sjá Sk 2782). 
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4. Vörn gegn brunahættu. 

4.1 Heitavatnsgeymar skulu vera í öruggri fjarlægð frá brennanlegum byggins- 
arhlutum. 
Fjarlægð þessi skal a. m. k. vera: 
4 em við seyma allt að 100 1 að rúmtaki, 8 em við geyma yfir 100 1 að rúm- 
taki (sjá Sk 278—3). 

42 Sé ekki hægt að ná ofangreindum fjarlægðum, skulu hinir brennanlegu 
bygsinsarhlutar eða aðrir hlutar klæddir óbrennanlegu hitaeinangrandi efni. 

Fjarlægðin milli seymis og þeirrar klæðningar verður að vera a. m. k. 1 em. 

4.3 Sé heitavatnsgeymir umlukinn brennanlegum bysginsarhlutum á allar hliðar 
skal séð fyrir fullnægjandi loftrás segnum þar til ætluð loftræsiop. 

5. Rafmagnsvatnshitunartæki. rafbúnaður þeirra og innbyrðis lagnir skulu að 

öðru leyti fullnægja gildandi ákvæðum þessarar reglugerðar. 
6. Sé vatnshitunarkerfi viðurkenningarskylt af Örvegiseftirliti ríkisins, er óheimilt 

að taka í notkun nýtt kerfi, nema fyrir liggi notkunarleyfi þess. 

Reglugerð bhessi er sett samkvæmt Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að taka 

gildi nú þegar og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

  

Iðnaðarráðuneytið, 24. april 1978. 

Gunnar Thoroddsen.     
Gísli Einarsson. 

27. apríl 1978. Nr. 179. 

AUGLÝSING 

um skipulag í Nauteyrarhreppi, Norður-Ísafjarðarsýslu. 

Að fengnum tillögum skipulagsstjórnar ríkisins hefur ráðuneytið, samkvæmt 

heimild í 4. gr. 2. mgr. skipulagslaga nr. 19 21. maí 1964. ákveðið að ákvæði skinu- 
lagslasa nr. 19/1964 nái til Nauteyrarhrepns í Norður-Ísafjarðarsýslu að undan- 

skyldum nauðsynlegum bysgingaframkvæmdum vegna búrekstrar á lögbýlum. 

Þetta er hér með birt til eftirbreytni öllum beim sem hlut eiga að máli. 

Félansmálaráðuneytið, 27. apríl 1978. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. = 
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 
  

9. maí 1978. Nr. 180. 

REGLUGERÐ 

um greiðslur sjúkratryggðra til samlagslækna. 

1. gr. 
Samlag<menn í sjúkrasamlögum skulu greiða samlagslækni sínum, eða lækni, er 

í hans stað kann að koma, samkvæmt samningum hlutaðeigandi samlags kr. 250.00 
fyrir hvert viðtal á lækninsastofu og kr. 500.00 fyrir hverja vitjun læknis til sjúklinss. 

Þar sem samið er um greiðslu læknishjálpar fyrir hvert unnið verk dregst 
þetta gjald frá umsömdu gjaldi fyrir viðtöl og vitjanir.
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2. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 43. gr. laga um almannatryggingar 

nr. 67/1971 til að öðlast gildi þegar í stað. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 9. maí 1978. 

Matthías Bjarnason. nn 
Páll Sigurðsson. 

Nr. 181. 10. maí 1978. 
AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á skreið 

fyrir framleiðslutímabilið frá 1. janúar til 31. maí 1978. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 
og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftir- 
farandi verðgrundvöll á skreið fyrir framleiðslutímabilið frá 1. janúar til 31. maí 1978: 

Þorskur: pr. kg. fob. 
Saga IG ..........0000.000 0. ns kr. 1160 
Saga IM .........200200 ses — 1115 
Edda og Lúna 50/60 .........2...000.0 00 0r sn — 1026 
Edda og Lúna 60/70 ..........2.2220.... enn — 1048 
Edda og Lúna 70/up ..........20000 000. en — 1048 
Astra 2... — 1040 
Polar .........000 00 — 1040 

Ufsi: 
Astra 2... kr. 730 
Polar 2... — 730 

Keila: 
Astra 2... kr. 1040 
Polar  ............0 0 — 1040 

Ýsa: 
Astra 0... kr. 730 
Polar  .........0 000 — 780 

Langa 

Astra 2 kr. 1040 

Polar  ............0 0 — 1040 

Verðbil verður 5%, 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, 10. maí 1978. 

F.h.r. 

Þórður Ásgeirsson. 
Kristin Magnússon.
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AUGLÝSING 

um breytingu á auglýsingu nr. 79/1971, um menntamálaráðuneytið, 

verkefni, skipulag og starfsreglur. 

Með skírskotun til 7. gr., sbr. 11. gr. laga nr. 73/1969, um Stjórnarráð Íslands, 
er auglýsingu nr. 79/1971, með áorðnum breytingum, breytt á þann veg að á eftir Verk- 
og tæknimenntunardeild komi: 

Íþrótta- og æskulýðsmáladeild. 

Verkefni: Íþróttamál, þ. á m. skólaíþróttir, Íþróttakennaraskóli Íslands, íþrótta- 
sjóður, Æskulýðsráð ríkisins, samskipti við Íþróttasamband Íslands, Ungmennafélag 
Íslands, Æskulýðssamband Íslands, æskulýðs- og tómstundastarfsemi, félagsstarf- 

semi á sviði íþrótta- og æskulýðsmála, þ. á m. í skólum. 

Verkefni annarra deilda ráðuneytisins breytist í samræmi við þetta. 

Breyting þessi öðlast gildi 1. maí 1978. 

Menntamálaráðuneytið, 30. apríl 1978. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 
  

Birgir Thorlacius. 

26. apríl 1978. Nr. 183. 

ERINDISBRÉF 

fyrir dýralækni án fastrar búsetu (sbr. lög um dýralækna nr. 31/1970). 

1. gr. 
Landbúnaðarráðherra ræður dýralækni án fastrar búsetu (faranddýralækni) til 

ákveðins tíma í senn, að fengnu áliti yfirdýralæknis. Faranddýralæknir skal undir- 
rita eiðstaf um að hann vilji rækja dýralæknisstörf sín og skyldur með alúð og 
kostgæfni. 

2. gr. 
Dýralæknir án fastrar búsetu (faranddýralæknir) hefur skyldur og nýtur réttinda 

sem opinberir starfsmenn. Um föst laun hans fer eftir ákvörðun kjarasamnings 
ríkisstarfsmanna (D. 1.). 

3. gr. 
Yfirdýralæknir segir fyrir um störf faranddýralæknis að fengnu samþykki land- 

búnaðarráðherra. Að jafnaði skal beina störfum hans til þeirra héraða þar sem þörfin 
er talin brýnust hverju sinni. Starfstími hans skal markaður hverju sinni. 

4. gr. 
Þegar faranddýralæknir segnir dýralæknisþjónustu í forföllum héraðsdýralæknis 

eða vegna orlofs hans, skal hann hafa skyldur og njóta réttinda sem héraðsdýra- 
læknir, samanber lög um dýralækna 31/1970 og erindisbréf héraðsdýralækna 21. 
september 1971. Skal hann hafa afnot af talsíma héraðsdýralæknis og starfsaðstöðu 
sé hún fyrir hendi. Um dvalarkostnað og verkefnaval (eftirlitsstörf, lyfjasölu o. þ. h.) 
fer samkvæmt samkomulagi dýralæknanna hverju sinni. Sama gegnir þegar farand- 
dýralæknir gegnir störfum skv. 5. gr.
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5. gr. 
Nú gegnir faranddýralæknir störfum í umdæmi ásamt héraðsdýralækni þeim er 

þar þjónar, skal þá héraðslæknirinn segja fyrir um verkaskiptingu og vinnutil- 
högun. Um þóknun faranddýralæknis fyrir dýralæknisstörf skal höfð hliðsjón af 
gjaldskrá fyrir dýralækna. Faranddýralæknir skal greina héraðsdýralækni frá störf- 
um sínum jafnóðum og gefa skýrslu um þau sé þess óskað. 

Um dvalarkostnað meðan á störfum í héraðinu stendur fer samkvæmt sam- 

komulagi við héraðsdýralækni. 

6. gr. 
Nú er faranddýralæknir kvaddur af yfirdýralækni til sérstaks eftirlits eða dýra- 

læknisstarfa sem hafa í för með sér veruleg ferðalög og á hann þá rétt á ferðakostnaði 
og dvalarkostnaði samkvæmt reglum sem um það gilda hverju sinni. 

7. gr. 
Faranddýralæknir skal í lok hvers árs gefa yfirdýralækni skriflega skýrslu 

um störf sín á árinu, einkum að því er tekur til sjúkdóma búfjár og eftirlitsstörf 
sem hann hefur haft á hendi. 

8. gr. 
Faranddýralæknir skal leita álits og úrskurðar vfirdýralæknis um atriði sem 

hann er Í vafa um. 
Faranddýralæknir verður að sætta sig við þær breytingar, sem gerðar kunna 

að vera á erindisbréfi þessu. 

9. gr. 
Erindisbréf þetta er sett samkvæmt lögum um dýralækna nr. 31 6. maí 1970, 

og tekur gildi þegar í stað. 

Reykjavík, 21. apríl 1978. 

Páll A. Pálsson. 

Erindisbréf þetta staðfestist hér með. 

Landbúnaðarráðuneytið, 26. april 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Nr. 184. 25. apríl 1978. 
AUGLÝSING 

um friðlýsingu nokkurra plöntutegunda. 

Samkvæmt tillögu Náttúruverndarráðs og heimild í 23. gr. laga nr. 47/1971 

um náttúruvernd, hefur verið ákveðið að friðlýsa eftirtaldar plöntutegundir þar 
sem þær vaxa villtar hér á landi. 

Dvergtungljurt (Botrychium simplex). 
Mosaburkni (Hymenophyllum wilsonii). 
Skeggburkni (Asplenium septentrionale). 
Svartburkni (Asplenium trichomanes). 

Klettaburkni (Asplenium viride). 

Tunguskollakambur (Blechnum spicant var. fallax). 
Hlíðaburkni (Cryptogramma ecrispa). 
Burstajafni (Lycopodium clavatum). Þ
A
R
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9. Knjápuntur (Sieglingia decumbens). 

10. Heiðarstör (Carex heleonastes). 
11. Trjónustör (Carex flava). 
12. Fitjasef (Juncus gerardi). 
13. Villilaukur (Allium oleraceum). 

14. Ferlaufasmáli (Paris quadrifolia). 
15. Eggtvíblaðka (Listera ovata). 
16. Tjarnablaðka (Polygonum amphibium). 

17. Línarfi (Stellaria calycantha). 
18. Flæðarbúi (Spergularia salina). 
19. Melasól með hvítum og bleikum blómum (Papaver raticatum ssp. Stefanssonii). 

20. Vatnsögn (Crassula aquatica). 

21. Hreistursteinbrjótur (Saxifraga foliolosa). 
22. Blóðmura (Potentilla erecta). 
23. Þyrnirós (Rosa pimpinellifolia). 
24. Glitrós (Rosa vosagiaca). 
25. Súrsmæra (Oxalis acetosella). 
26. Tjarnabrúða (Callitriche brutia). 
27. Skógfjóla (Viola riviniana). 

28. Davíðslykill (Primula egaliksensis). 
29. Lyngbúi (Ajuga pyramidalis). 
20. Hveraaugnfró (Euphrasia calida). 

31. Myýramaðra (Galium palustre). 

Samkvæmt þessu er lagt bann við að slíta af þessum plöntum sprota, blöð, blóm 
eða rætur, traðka á þeim, grafa þær upp eða skerða á annan hátt. 

Með þessari auglýsingu er jafnframt felld úr gildi auglýsing nr. 130/1967 um 
sama efni. 

Menntamálaráðnneytið, 25. april 1978. 

Vilhjálmur Hjálmarsson.   
Birgir Thorlacius 

22. maí 1978. . Nr. 185. 

AUGLYSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á spærlings- 

og kolmunnamjöli fyrir tímabilið frá 1. apríl til 15. júlí 1978. 

Með skirskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 

cg samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, vill ráðuneytið hér með stað- 
festa eftirfarandi verðgrundvöll á spærlings- og kolmunnamjöli fyrir tímabilið frá 
1. apríl til 15. júlí 1978: 

Spærlingssmjöl, $ 6.60 á próteineiningu í lest. 
Kolmunnamjöl, $ 6.60 á próteineiningu í lest. 

Verðbil verður 8%. 

Verðin miðast við Gif., og gerast upp á viðskiptagengi krónu gagnvart Banda- 

ríkjadollar, $ 1 == 253.90. 
B 38
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Greiðslur í sjóðinn miðast við 60% af verðbreytingu frá grundvallarverði að 
viðbættu eða frádregnu verðbili. 

Verðgrundvöllur þessi er breytanlegur á tímabilinu, ef hráefnisverði verður 
sagt upp og því breytt. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 22. maí 1978. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds.   
Kristin Magnússon. 

Nr. 186. - 18 apríl 1978. 

AUGLÝSING 

um reglugerð sem numin er úr gildi. 

Reglugerð um vistun lyfjafræðistúdenta til verklegs náms nr. 326 13. nóvember 
1973 er hér með úr gildi felld. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 18. apríl 1978. 

F.h.r. 

Jón Ingimarsson. a 

Almar Grímsson. 

Nr. 187. 13. apríl 1978. 

SAMÞYKKT 

um stjórn Sauðárkróks. 

I. KAFLI 

Um skipan bæjarstjórnar og verkefni hennar. 

1. gr. 
Bæjarstjórn Sauðárkróks er skipuð 9 bæjarfulltrúum, kjörnum samkvæmt lögum 

nr. 5/1962. 

2. gr. 
Bæjarstjórn Sauðárkróks er almennt í fyrirsvari fyrir bæinn og skal engu máli, 

er hann varðar, til lykta ráðið án umsagnar bæjarstjórnar. 
Bæjarstjórninni ber að gæta hagsmuna bæjarins í hvívetna og annast þau við- 

fangsefni, sem henni eru fengin í lögum og reglugerðum, svo og málefni, sem henni 
eru fengin í samþykktum, er hún hefur sett eða á henni kunna að hvíla að öðru 

leyti. 

Meginverkefni hennar eru þessi: 

A. Bæjarstjórn fer með yfirstjórn á fjárreiðum bæjarins. 
1. Fyrir lok desembermánaðar ár hvert ber bæjarstjórn að gera áætlun um 

tekjur og sjöld bæjarins fyrir næsta reikningsár (almanaksár). 
fjárhagsáætlun skal sýna í meginatriðum, hvernig áætlaðar tekjur 

skiptast, hvernig fjárveitingu til einstakra stofnana og framkvæmda skuli 
hasað, sbr. B-lið.
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2. Bæjarstjórn hefur yfirumsjón með fjárstjórn bæjarins, sér um að tekjur séu 
innheimtar og greiðslur inntar af hendi í samræmi við það, sem ákveðið 

er í fjárhagsáætlun. 
3. Hún hefur yfirumsjón með því, að eignir bæjarins séu tryggilega varðveittar. 
4. Bæjarstjórn skal hafa lagt fullnaðarúrskurð á ársreikninga bæjarins eigi 

síðar en í júlímánuði ár hvert. 

B. Bæjarstjórn hefur yfirumsjón verklegra framkvæmda bæjarins. Í fjárhagsáætlun 
kveður hún m. a. á um, hvernig verklegum framkvæmdum skuli hagað í megin- 
atriðum á fjárhagsárinu. Hún getur og gert heildaráætlanir um framkvæmd til- 
tekinna verkefna, er taki lengri tíma, svo og um einstök verk, eftir því sem 

ástæða þykir til. 

C. Bæjarstjórn kýs eða ræður bæjarstjóra. kýs bæjarráð og aðrar nefndir eftir því 
sem segir Í reglugerð þessari eða öðrum samþykktum, svo og endurskoðendur 
reikninga bæjarins. Ennfremur ræður hún fasta starfsmenn bæjarins og semur 

um laun þeirra. 

D. Bæjarstjórn setur reglur um stjórn bæjarmálefna og reglur um meðferð til- 
tekinna málefna bæjarins, ákveður gjaldskrá bæjarfyrirtækja eftir því, sem þörf 

krefur o. s. frv. 

11. KAFLI 

Fundarsköp bæjarstjórnar. 

3. gr. 
Á fyrri fundi bæjarstjórnar í júnímánuði ár hvert kýs bæjarstjórn sér forseta, 

svo og 1. og 2. varaforseta úr hópi bæjarfulltrúa til eins árs. Sá er rétt kjörinn forseti, 
sem fengið hefur 5 eða fleiri atkvæði. Verði þeim atkvæðafjölda ekki náð við tvennar 

óbundnar kosningar, skal kjósa bundinni kosningu um þá tvo, sem flest atkvæði 
fengu. Ef þrír eða fleiri hafa fengið jafnmörg atkvæði, skal varpa hlutkesti um 
hverja tvo þeirra skuli kjósa. Verður þá rétt kjörinn sá, sem fleiri atkvæði fær. bó að 

hann fái ekki helming atkvæða. Verði atkvæði jöfn, ræður hlutkesti. 

Aldursforseti segnir forsetastörfum uns kosinn hefur verið forseti. Ef enginn 

forseta er viðstaddur á fundi bæjarstjórnar, gegnir aldursforseti forsetastörfum, 

nema bæjarstjórn ákveði að kjósa sérstakan fundarstjóra í það skipti. 
Ef forseti deyr eða varaforseti eða verður varanlega forfallaður frá störfum Í 

bæjarstjórn, áður en kjörtími hans er á enda, skal kjósa forseta í hans stað fyrir 

þann tíma, sem eftir er kjörtímabilsins. 

4. gr. 

Forseti bæjarstjórnar stjórnar umræðum á fundum hennar. Hann sér um, að 
fundargerðir séu skipulega færðar í gerðabók og allar ályktanir séu rétt og nákvæm- 
lega bókaðar. 

Forseti sér um, að allt fari löglega og skipulega fram á fundum bæjarstjórnar. 
Hann úrskurðar um skilnings á fundarsköpum, skv. samþykkt þessari, en skjóta má 
úrskurði hans til úrlausnar bæjarstjórnar. 

5. gr. 
Bæjarstjórn kýs tvo skrifara og tvo varaskrifara úr hópi bæjarfulltrúa til eins árs 

Í senn á sama fundi og forsetakosning fer fram. 
Skrifarar skulu kosnir hlutfallskosningu. Skrifarar skulu telja saman atkvæði, 

þá er atkvæðagreiðslur fara fram.



Nr. 187. 290 13. apríl 1978. 

6. gr. 
Bæjarstjórn ræður sérstakan fundarritara utan bæjarstjórnar, sem sér um færslu 

serðabókar, og hafa skrifarar í samráði við forseta eftirlit með því, að rétt sé fært 

til bókar. 
Í sgerðabók skal þess geta, hvar og hvenær fundur sé haldinn, hverjir sitji 

fundinn og hver sé fundarritari. 

Í fundarlok skal lesa upp gerðabók, og skulu allir viðstaddir fulltrúar undirrita 
bana. Hver fulltrúi, sem eigi er samróma hinum, á rétt á því, að ágreiningsálit hans 
verði ritað með fáum orðum í gerðabókina. 

7. gr. 

Bæjarstjórn heldur fundi að jafnaði hálfsmánaðarlega og þá á þriðjudögum, 
og skal fundur að jafnaði hefjast kl. 17.00. Heimilt er bæjarstjórn að fækka fundum 
í Júlí og ágúst. 

Aukafundi skal halda, skv. ákvörðun bæjarstjóra, forseta bæjarstjórnar, eða ef 
3 bæjarfulltrúar hið fæsta krefjast þess. 

8. gr. 
Bæjarstjóri semur dagskrá bæjarstjórnarfundar. 
Á dagskrá skal taka: 

1. Fundargerðir bæjarráðs og annarra lögmætra nefnda, sem þurfa kunna stað- 
festingar bæjarstjórnar á ályktunum sínum. 

2. Kynningu fundargerða stjórna þeirra stofnana og fyrirtækja, sem bærinn á 
aðild að, eða er þátttakandi í. 

3. Hvert það mál, sem fellur undir verksvið bæjarstjórnar, skv. 2. gr., sbr. og 
10. gr. laga nr. 58/1961, enda sé þess óskað af bæjarstjóra, bæjarráði, lögmætri 
nefnd eða bæjarfulltrúa, að málið sé á dagskrá tekið. 

4. Lögmætar kosningar nefnda og starfsmanna, svo og hvert það málefni annað, 
sem bæjarstjórn á um að fjalla að lögum. Sá, sem óskar að fá mál tekið á dagskrá 
bæjarstjórnar, ska! tilkynna það bæjarstjóra skriflega eigi síðar en kl. 12 á há- 
degi daginn næstan fyrir auglýstan fund. 
Bæjarstjóri skal sólarhring fyrir auglýstan fund hafa sent öllum bæjarfulltrúum, 

og jafn mörgum varafulltrúum, dagskrá næsta bæjarstjórnarfundar. Í dagskrá skal 
tilgreina fundarstað og tíma, þær fundargerðir, sem fyrir fundi liggja, tillögur sem 
fram hafa komið, og gera í stuttu máli grein fyrir þeim málum öðrum, sem um 
skal fjallað. Fylgja skulu eftirrit fundargerða, tillagna, svo og annarra gagna, sem 
seta til upplýsingar orðið um málefni á dagskrá, eftir því sem bæjarstjóri telur nauð- 
synlegt. 

Mál skulu afgreidd í þeirri röð, sem dagskrá segir, nema bæjarstjórn ákveði 
að önnur röð skuli höfð. 

Heimilt er að taka mál á dagskrá, þótt ekki sé þess getið í fundarboði, enda 
samþykki % viðstaddra bæjarfulltrúa þau afbrigði. 

9. gr. 
Á reglulegum fundarstað bæjarstjórnar skal auglýsa fundi bæjarstjórnar með 

a. m. k. 24 stunda fyrirvara og greina þar dagskrá fundar. 

10. gr. 
Bæjarstjórnarfundi skal halda í heyranda hljóði. Bæjarstjórn getur þó ákveðið, 

að ræða einstök mál fyrir Iuktum dyrum, t. d. einkamál manna eða mál, sem æskilegt 

er vegna hagsmuna bæjarins að séu þannig rædd. Ef tillaga kemur fram um það, að 
mál skuli rætt fyrir luktum dyrum, skal úr því skorið án umræðna.
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Óheimilt er að skýra frá því, sem fram kemur við umræður á lokuðum fundi. 

Ef áheyrandi á bæjarstjórnarfundi raskar fundarfriði, getur forseti látið vísa 

honum út. 

11. gr. 
Bæjarstjórn getur enga ályktun gert, nema meira en helmingur bæjarfulltrúa 

sé viðstaddur á fundi. Afl atkvæða ræður úrslitum mála. 
Bæjarstjóri og hver bæjarfulltrúi getur borið fram breytingartillögu, viðauka- 

tillögu eða frávísunartillögu við hvert það mál, sem til umræðu er, og bæjarstjórn á 

úrskurðarvald um. 

Ef jafnmörg atkvæði eru með máli og móti fellur það, nema við kosningar, þá 

ræður hlutkesti. 
Mál má afgreiða með því að samþykkja það eða fella, vísa því frá með einfaldri 

eða rökstuddri dagskrá, vísa því til afgreiðslu bæjarstjóra eða nefndar eða með því 
að fresta því. 

Forseti sker úr því, hvernig atkvæðagreiðslum um tillögur skuli hagað. 

12. gr. 

Bæjarstjórn afgreiðir mál við eina umræðu nema fjárhagsáætlun bæjarins og 
bæjarfyrirtækja, ársreikninga og reglugerðir, sem hljóta skulu staðfestingu ráðherra. 

Um þessi mál skulu fram fara tvær umræður og líða ein vika hið skemmsta milli 
umræðna. 

13. gr. 
Atkvæðagreiðsla fer þannig fram, að bæjarfulltrúi réttir upp hægri hönd. Nafna- 

kall skal hafa, ef forseti ákveður, bæjarstjóri óskar eða bæjarfulltrúi. Við nafnakall 
greiða bæjarfulltrúar atkvæði eftir skrá um bæjarfulltrúa í stafrófsröð. Nöfnum 
varafulltrúa skal bæta á skrána í réttri röð í stað nafna þeirra sem fjarstaddir eru. 

Hlutkesti ræður á hverjum byrja skal. 

14. gr. 

Hver bæjarfulltrúi, sem taka vill til máls, skal óska heimildar forseta. Að jafnaði 
skulu menn taka til máls í þeirri röð, sem þeir hafa kvatt sér hljóðs. Heimilt er að 
víkja frá þessu, ef um er að ræða bæjarstjóra eða framsögumann svo og bæjarfulltrúa, 
sem gera vill stutta athugasemd eða leiðrétta ummæli um sjálfan hann. 

Ef tveir eða fleiri kveðja sér samtímis hljóðs, ákveður forseti í hvaða röð þeir 
tala. 

Bæjarstjórn getur heimilað, að maður utan bæjarstjórnar megi tala á bæjar- 
stjórnarfundi, en skylt skal honum þá að gæta í hvívetna fundarskapa. 

15. gr. 
Flutningsmaður tillögu má tala þrisvar við hverja umræðu máls, en aðrir bæjar- 

fulltrúar tvisvar. Bæjarfulltrúa er þó heimilt að taka oftar til máls til að bera af sér 
ámæ!'i eða sera stutta athugasemd. 

Ef bæjarfulltrúi vill beina fyrirspurn til bæjarstjóra, skal hann að jafnaði hafa 
hana skriflega og afhenda með sama fyrirvara og um tillögu sé að ræða. 

16. gr. 
Bæjarfulltrúi skal beina máli sínu til forseta. Ef bæjarfulltrúi tekur til máls 

við afgreiðslu á fundargerð nefndar, skal hann í upphafi taka fram hvaða lið eða 
liði fundargerðar hann óski að ræða, og má ekki ræða nema eitt mál í einu. 

ákki má lesa upp prentað mál, nema forseti leyfi.
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17. gr. 

Ef forseti telur umræður dragast úr hófi fram, getur hann lagt til, að ræðutími 

hvers bæjarfulltrúa megi ekki fara fram úr ákveðinni tímalengd eða umræðum verði 

hætt. 

Þá setur forseti, hvenær sem er, lagt til að umræðu skuli lokið á ákveðnum tíma. 

Ekki má þó takmarka umræðu svo, að hún standi skemur en tvo tíma, meðan 

nokkur bæjarfulltrúi kveður sér hljóðs. 
Bæjarstjórn afgreiðir tillögur forseta, skv. 1. og 2. mgr. umræðulaust. 

Þrír bæjarfulltrúar hið fæsta geta borið fram slíkar tillögur, og skulu þær 

einnig afgreiddar umræðulaust. 
Ákvæði um takmörkun ræðutíma eiga ekki við, þegar fjallað er um frumvarp 

að fjárhagsáætlun. 

18. gr. 
Skylt er bæjarfulltrúa að lúta valdi forseta í hvívetna, er að því lýtur að gætt 

sé góðrar reglu. 
Ef bæjarfulltrúi ber aðra menn brigslum eða víkur verulega frá umræðuefninu, 

skal forseti víta hann. Ef bæjarfulltrúi er víttur tvisvar á sama fundi, getur for- 
seti lagt til við bæjarstjórn, að hann verði sviptur málfrelsi framar á þeim fundi. 

Skal sú tillaga afgreidd umræðulaust. 
Ef bæjarfulltrúi hlýðnast ekki úrskurði bæjarstjórnar eða almenn óregla kemur 

upp á fundi, skal forseti gera hlé um stundarsakir eða ef nauðsyn krefur, slíta 

fundi. 

19. gr. 
Bæjarstjórn getur ákveðið, að allar umræður í bæjarstjórn skuli skrásettar. Má 

þá ekkert undan falla, sem fram hefur komið á fundi bæjarstjórnar og handrit af 
umræðum bera með sér. Engar breytingar má gera, nema leiðrétta þurfi auðsæjar 

og sannanlegar villur. 

III. KAFLI 

Réttindi og skyldur bæjarfulltrúa. 

20. gr. 
Hverjum bæjarfulltrúa er skylt að sækja fundi bæjarstjórnar, nema lögmæt 

forföll hamli. 
Honum er skylt að taka að sér þau störf, sem bæjarstjórn felur honum, t. d. for- 

setastörf, setu í bæjarráði eða öðrum nefndum o. s. frv. 

Sá, sem verið hefur forseti bæjarstjórnar, setið í bæjarráði eða annarri nefnd, 

getur þó skorast undan kosningu jafnlangan tíma og hann hefur haft starfið á 

hendi. 

21. gr. 
Bæjarfulltrúum er heimilt að kynna sér skjöl bæjarins. 

22. gr. 

Hver bæjarfulltrúi á rétt á tiltekinni þóknun fyrir störf sín í bæjarstjórn eftir 

ákvörðun bæjarstjórnar. 

23. gr. 

Ef bæjarfulltrúi, kosinn í nefnd eða til annarra starfa, forfallast um stundar- 

sakir vegna veikinda eða af öðrum ástæðum, á hann rétt á að tilnefna mann af sama 

lista, og hann var kjörinn, til að taka sæti hans á meðan, enda hafi varafulltrúi 

ekki verið kosinn.
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Hafi hann engan tilnefnt, fer um varamann skv. 2. og 3. mgr. 20. gr. sveitar- 
stjórnarlaga. 

24. gr. 
Bæjarstjórn getur veitt bæjarfulltrúa, sem þess óskar, lausn frá bæjarfulltrúa- 

starfi. 

IV. KAFLI. 

Um Bæjarráð, Félagsmálaráð og Veitustjórn. 

25. gr. 
Bæjarráð: 
Á fundi bæjarstjórnar í júní skulu kosnir þrír bæjarfulltrúar í bæjarráð og 

jafnmargir til vara. Kosning bæjarráðs gildir, uns nýtt bæjarráð hefur verið kosið. 
Bæjarráð kýs sér formann og má kjósa bæjarstjóra, þótt ekki sé hann kjörinn í ráðið. 

Bæjarráð skal halda fund að jafnaði einu sinni í viku, á fimmtudögum kl. 4 e. h. 
Heimilt er þó bæjarráði að fækka fundum í júlí og ágústmánuðum. Aukafund skal 
halda, ef bæjarstjóri ákveður það eða einn bæjarráðsmaður óskar þess skriflega. 
Formaður sér um, að allt fari löglega og skipulega fram á fundum, og úrskurðar 
ágreiningsmál, sem rísa kunna út af fundarsköpum. Þeim úrskurði má skjóta til 
úrlausnar bæjarráðs. 

Bæjarráð ræður fundarritara. 

Í gerðabók skal greint frá því, hvar fundur sé haldinn og hvenær, hverjir sitji 
fundinn og hver sé fundarritari. Þar skal greint frá framlögðum skjölum og efni 
þeirra í stuttu máli, svo og hverja afgreiðslu þau fá. 

Um fundarsköp bæjarráðs fer eftir sömu reglum og gilda um bæjarstjórn eftir 
því, sem þau geta átt við. 

26. gr. 
Bæjarráð fer ásamt bæjarstjóra með framkvæmdastjórn málefna Sauðárkróks- 

kaupstaðar að því leyti, sem hún er ekki öðrum fengin skv. lögum, reglugerðum 
eða sérstökum samþykktum bæjarstjórnar. 

27. gr. 
Bæjarráð hefur eftirlit með fjárstjórn bæjarins, sbr. 47. gr. laga nr. 58/1961. 

Það undirbýr árlega fjárhagsáætlun bæjarins, og sér um, að reikningar hans séu 
samdir. 

Bæjarráð ákveður, hvernig varið skuli fé því, sem ætlað er til verklegra fram- 
kvæmda, að því leyti, sem slíkt er ekki fram tekið í fjárhagsáætlun. 

28. gr. 
Skylt er starfsmönnum bæjarins að sitja fundi bæjarráðs, þegar til umræðu er 

málefni, sem störf þeirra snerta og bæjarstjóri eða bæjarráð óskar að þeir sitji fund. 

29. gr. 
Félagsmálaráð: 

Á fundi í júnímánuði ár hvert kýs bæjarstjórn í Félagsmálaráð fimm menn 
og fimm til vara. Tveir fulltrúar hið minnsta skulu vera aðalfulltrúar í bæjarstjórn 
og skal aðalfulltrúi í bæjarstjórn vera formaður ráðsins. 

Félagsmálaráð kýs sér formann. 
Félagsmálaráð heldur fundi eigi sjaldnar en einu sinni í mánuði. 
Skylt er ráðinu að koma saman til fundar ef bæjarstjóri eða tveir nefndarmenn 

óska þess.
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30. gr. 

Aðal verksvið Félagsmálaráðs eru framfærslumál, barnavernd, dagvistun barna, 

barnaleikvellir, unglingavinna, æskulýðs- og íþróttamál, þjónusta við aldraða, heim- 

ilishjálp, tómstunda- og útivistarmál, svo og önnur skyld málefni sem bæjarstjórn 

felur ráðinu að annast. 

3l. gr. 
Félagsmálaráð gerir tillögur til bæjarstjórnar um ráðningu starfsmanna bæjarins 

á sviði félagsmálefna, skipuleggur starfssvið þeirra og hefur eftirlit með störfum 

þeirra. 

Félagsmálaráð gerir tillögur til bæjarráðs um fjárframlög til hinna einstöku 

málaflokka, er það hefur umsjón með og um styrkveitingar til félaga í bænum í sam- 

bandi við gerð fjárhagsáætlana. 

32. gr. 
Veitustjórn: 
Á fundi bæjarstjórnar í júní skulu kosnir í Veitustjórn þrír bæjarfulltrúar 

eða varabæjarfulltrúar og jafn margir til vara. Formaður Veitustjórnar skal vera 
aðalfulltrúi í bæjarstjórn og kýs Veitustjórn hann. 

Kosning Veitustjórnar gildir þar til ný hefur verið kosin. 

Með Veitustjórn skulu starfa ráðnir forstöðumenn Rafveitu, Hitaveitu og Vatns- 

veitu. 
Fundi skal halda reglulega aðra hvora viku og oftar, ef formaður, forstöðu- 

menn veitna eða stjórnarmenn óska. 

3ð. gr. 
Veitustjórn hefur eftirlit með fjárstjórn og framkvæmdum Rafveitu, Hitaveitu og 

Vatnsveitu, leggur fram tillögur um fjárhagsáætlun og framkvæmdaáætlun fyrir 
hvert starfsár í tengslum við fjárhagsáætlun bæjarins. Rafveita, Hitaveita og Vatns- 

veita skulu hver um sig hafa sjálfstæðan fjárhag og skila sérstöku reikningsuppgjöri. 

Veitustjórn hagar fjárstjórn veitnanna þannig, að þær séu reknar fyrir þjónustu- 
gjöld, samkvæmt fyrirfram samþykktri gjaldskrá og með lánsfé til reksturs og fram- 

kvæmda, sem bæjarstjórn samþykkir. 

Laun nefndarmanna í Veitustjórn skulu vera hin sömu og fulltrúa í bæjarráði 

miðað við fjölda funda og skiptist kostnaðurinn á veiturnar eftir upphæð veitu- 

gjalda. 

V. KAFLI 

Um kosningu nefnda o. fl. 

34. gr. 

Um skipan nefnda, valdsvið þeirra og verksvið fer eftir því sem ákveðið er Í 

lögum eða samþykktum bæjarstjórnar. 

Ekki má framselja nefnd vald, sem bæjarstjórn er fengið að lögum. 

Þegar kjörtími nefnda er óákveðinn, skal líta svo á, að umboð nefndarmanna 

falli niður, þegar kjörtími bæjarstjórnar er á enda. Þó skal litið svo á að nefnd 

sem hefur til úrlausnar ákveðið afmarkað verkefni, haldi áfram starfstíma sínum, 

þar til verkefnið er til lykta leitt, nema bæjarstjórn álykti sérstaklega um að leysa 

hana frá störfum. 

35. gr. 

A. Á fyrsta fundi nýkjörinnar bæjarstjórnar og síðan á fundi bæjarstjórnar í júni- 

mánuði út kjörtímabilið, skal kjósa eftirtaldar nefndir til eins árs:
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8. 
B. Á 

Bæjarráð samkv. ákvæðum í 4. kafla samþykktanna. 
Félagsmálaráð, samkv. ákvæðum 4. kafla samþykktanna. 
Veitustjórn, samkv. 4. kafla samþykktanna. 
Atvinnumálanefnd — 7 aðalmenn og 7 til vara. 

Bygginganefnd — 4 aðalmenn, þar af eigi færri en tvo bæjarfulltrúa og 
varamenn skal kjósa á sama hátt. 
Hafnarnefnd — 4 aðalmenn, þar af eigi færri en tvo bæjarfulltrúa og vara- 
menn á sama hátt. 
Kjörstjórn — 3 aðalmenn og 3 til vara (kjörstjórn við alþingiskosningar er 
yfirkjörstjórn við bæjarstjórnarkosningar). 
Endurskoðendur bæjarreikninga — 2 aðalmenn og 2 til vara. 
fyrsta eða öðrum fundi nýkjörinnar bæjarstjórnar skal kjósa í eftirtaldar 

nefndir til 4 ára: 

20. 

Skólanefnd — 5 aðalmenn og 5 varamenn. 
Iðnskólanefnd — 2 aðalmenn og 2 varamenn. 
Heilbrigðisnefnd 5 aðalmenn og 5 varamenn. 

Áfengisvarnarnefnd — 6 aðalmenn og 6 varamenn. 
Muna- og minjanefnd —-3 aðalmenn og 3 varamenn. 
Stjórn Safnahúss og Bókasafns — 3 aðalmenn og 3 varamenn. 
Náttúruverndarnefnd — 5 aðalmenn og 5 varamenn. 
Sáttanefnd — 2 aðalmenn og 2 varamenn. 
Sjúkrasamlagsstjórn — 4 aðalmenn og 4 varamenn. 
Stjórn sjúkrahúss — 1 aðalmaður og 1 varamaður. 
Sjó- og verslunardómur — 9 aðalmenn og 9 varamenn. 
Skólanefnd Tónlistarskóla — 1 aðalmaður og 1 varamaður. 
Skógræktarsjóður Skagafjarðar — 1 aðalmaður og 1 varamaður. 
Skagfirðingasjóður — 1 aðalmaður og 1 varamaður. 
Sjóður Guðrúnar Þ. Sveinsdóttur — 1 aðalmaður og Í varamaður. 
Landsþing Sambands ísl. sveitarfélaga — 2 aðalmenn og 2 varamenn. 
Fjórðungsþing Fjórðungssambands Norðlendinga — 2 aðalmenn og 2 vara- 
menn. 
Fulltrúaráð Brunabótafélags Íslands — 1 aðalmaður og 1 varamaður. 
Endurskoðendur Menningarsjóðs Sparisjóðs Sauðárkróks — 2 aðalmenn og 
2 varamenn. 
Endurskoðanda reikninga Sjúkrahúss Skagfirðinga — 1 aðalmaður og Í vara- 
maður. 

C. Aðrar nefndir eftir ákvörðun bæjarstjórnar. 

VI. KAFLI 

Um starfsmenn bæjarins. 

36. gr. 
Bæjarstjórn ræður fasta starfsmenn bæjarins og veitir þeim lausn, eftir því 

sem nánar segir Í reglugerð þessari, nema vald til slíks sé að lögum fengið öðrum 
aðilum eða á annan veg mælt fyrir í reglugerð um sérmál tiltekinna stofnana. 

Áður en ráðið er í fast starf, skal að jafnaði auglýsa starfið laust til umsóknar. 
Bæjarstjórn getur ákveðið hver almenn skilyrði skulu gilda um ráðningu í störf hjá 
bænum, svo og sérskilyrði, er gilda skuli um ákveðin störf. 

Bæjarstjórn getur kveðið á um starfssvið fastra starfsmanna bæjarins og sett 
Þeim erindisbréf. Skylt er starfsmönnum að hlíta breytingu á starfssviði sínu, enda 
missi þeir einskis af launum við þá breytingu. 

Uppsagnafrestur fastra starfsmanna bæjarins skal vera þrír mánuðir. 
B 39
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VII. KAFLI. 

Um bæjarstjóra. 

97. gr. 

Bæjarstjórn ræður bæjarstjóra. Ráðningartími skal að jafnaði vera hinn sami 

og kjörtímabil bæjarstjórnar. 
Heimilt er þó að ráða bæjarstjóra til lengri tíma. Ráðningarsamningur er upp- 

segjanlegur af beggja hálfu með sex mánaða fyrirvara. 

Nú næst ekki meiri hluti í bæjarstjórn fyrir ráðningu bæjarstjóra, svo að bæjar- 

stjóri er Í andstöðu við meiri hluta bæjarstjórnar, og getur þá ráðherra ákveðið, að 

bæjarstjórnarkosningar skuli fara fram á ný. 

38. gr. 

Bæjarstjóri hefur á hendi framkvæmd ákvarðana þeirra, sem bæjarstjórn og 

bæjarráð taka sbr. 26. gr. 
Bæjarstjóri auglýsir eftir fólki í föst störf hjá bænum og bæjarfyrirtækjum eftir 

ákvörðun bæjarstjórnar þar um og gerir tillögur til bæjarstjórnar um skipun í þau 

störf. 
Lausráðning fólks til skamms tíma ákvarðar bæjarstjóri í samráði við bæjar- 

ráð og forstöðumenn fyrirtækja bæjarins. 

39. gr. 

Bæjarstjóri á sæti á fundum bæjarstjórnar og bæjarráðs og hefur þar sömu 

réttindi og skyldur sem bæjarfulltrúar, nema annað sé sérstaklega fram tekið í þessari 

samþykkt. 
Ekki hefur hann atkvæðisrétt, nema jafnframt sé hann bæjarfulltrúi. Hann hefur 

óbundið málfrelsi og tillögurétt á fundum bæjarstjórnar, bæjarráðs og nefnda, þótt 

hann sé ekki í þær kosinn. 

40. gr. 

Nú samþykkir bæjarstjórn ályktun, sem hefur verulegan kostnað í för með sér, 

sem ekki hefur verið gert ráð fyrir í gildandi fjárhagsáætlun, og getur bæjarstjóri þá 

fellt slíka ályktun úr gildi um sinn, og skal þessi ákvörðun hans færð í gerðabókina. 

Um þetta skal hann svo fljótt sem verða má, senda ráðuneytinu skýrslu, 

og leggur það úrskurð á málið. 
Bæjarstjóri skal senda bæjarstjórninni eftirrit af skýrslunni, svo að hún seti gert 

athugasemdir við hana, áður en hún fer til ráðuneytisins. Þá getur bæjarstjóri 

skotið til fullnaðarákvörðunar bæjarstjórnar ályktunum bæjarráðs, sbr. 3. mgr. 27. gr. 

41. gr. 

Útgjöld, sem ekki eru lögbundin, samningsbundin eða leiðir af fyrri sam- 

þykkt bæjarstjórnar, má ekki greiða, nema til komi samþykkt bæjarstjórnar. Ekkert 

gjald má greiða úr bæjarsjóði, nema bæjarstjóri ávísi því til greiðslu eða einhver 

sá, sem fengið hefur umboð bæjarráðs til slíks. 

42. gr. 

Bæjarstjóra er heimilt að fengnu samþykki bæjarráðs, að fela öðrum að gegna 

störfum sínum í forföllum. 

43. gr. 

Skrifstofustjóri bæjarins er jafnframt bæjargjaldkeri, og hefur með höndum 

daglega stjórnun í fjármálum bæjarins undir stjórn bæjarstjóra, þar á meðal gerð
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eg útsendingu gjaldseðla, innheimtu tekna bæjarins og umsjón með daglegu starfi 
á skrifstofum. 

VIII. KAFLI. 

Um endurskoðendur. 

44. gr. 
Bæjarstjórn ræður löggiltan endurskoðanda til þess að annast faglega endur- 

skoðun bókhalds bæjarins og uppsetningu reikninga bæjarins og bæjarfyrirtækja. 
Hann skal gefa bæjarstjórn skriflega skýrslu um reikningshaldið árlega. 
Bæjarstjórn kýs tvo endurskoðendur til eins árs í senn og tvo til vara til þess að 

framkvæma heildarendurskoðun á reikningum og rekstri bæjarins og bæjarfyrirtækja, 
og skulu þeir skila skriflegri skýrslu um störf sín til bæjarstjórnar, þegar ársreikn- 
ingar eru lagðir fram. 

Bæjarfulltrúar eru ekki kjörgengir til þessara starfa. 
Um framkvæmd endurskoðunar fer eftir ákvæðum d.-liðs 3. kafla laga nr. 58/1961. 
Endurskoðun kjörinna endurskoðenda skal lokið eins snemma árs og kostur er 

og eigi síðar en 30. júní ár hvert. 
Endurskoðendur eiga rétt á þóknun fyrir störf sín, eftir ákvörðun bæjarráðs. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Sauðárkróks hefur samþykkt við tvær umræður, 
staðfestist hér með samkv. lögum nr. 58 29. mars 1961, til þess að öðlast gildi þegar 
í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld samþykkt um stjórn Sauðárkróks nr. 66/1963. 

Félagsmálaráðuneytið, 13. apríl 1978. 

F. hr. 

Hallgrímur Dalberg.   
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

12. apríl 1978. . Nr. 188. 

AUGLÝSING 

um friðland í Esjufjöllum. 

Samkvæmt heimild í 24. gr. laga nr. 47/1971 um náttúruvernd hefur Náttúru- 
verndarráð ákveðið fyrir sitt leyti að friðlýsa Esjufjöll og önnur jökulsker í Breiða- 
merkurjökli ásamt nánasta umhverfi. 

Mörk hins friðlýsta svæðis eru þessi: 

Til friðlandsins teljast Esjufjöll, Mávabyggðir, Kárasker og Bræðrasker og svæði 
umhverfis sem markast af 64918/N, 169%1'V, 64907/N, og 16*39V. 

Þessar reglur gilda um friðlandið: 

Allt jarðrask og aðrar breytingar á landi eru óheimilar. 
Óheimilt er að skaða dýralíf, skerða gróður, breyta honum eða spilla vatni. 
Umferð vélknúinna ökutækja er bönnuð nema á Jökli. 
Fólki er heimil för um friðlandið, en skylt að ganga þannig um að hvergi sé 
spillt lífi né landi. 

5. Aðeins er heimilt að tjalda við Tjaldmýri í Skálabjörgum. 
6. Notkun skotvopna er bönnuð. 

Þ
I
Ð
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Til undanþágu frá reglum þessum, svo sem vegna vísindalegra rannsókna, 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. 

Menntamálaráðuneytið, 12. apríl 1978. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 
  

Birgir Thorlacius.
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AUGLÝSING 

um friðlýsingu Ástjarnar við Hafnarfjörð. 

Samkvæmt heimild í 24. gr. laga nr. 47/1971 um náttúruvernd hefur Náttúru- 
verndarráð fyrir sitt leyti ákveðið að friðlýsa Ástjörn við Hafnarfjörð ásamt næsta 
nágrenni og er svæðið friðland. 

Mörk hins friðlýsta svæðis eru þessi: 

(1) Staður nálægt norðvestururenda Ástjarnar, neðan túnsins í Stekk, hnit 
ca. x=23.731, y=7.739, þaðan til suðausturs nálægt 27 m hæðarlínu inn á túnið í Ási 
að (2), hnit ca. x=23.170, y=7.654, áfram til suðurs í (3), sem er við vesturrætur 

Ásfjalls, hnit ca. x=23.072, y=7.360, síðan til suðvesturs í (4) hnit ca. x=23.168, 
y=7.204 og áfram að (5) í norðurhlíð Grísaness, hnit ca. x=23.300, y=7.200 þá 
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til (6) hnit ca. x=923.500, y=7.200, þaðan út á hraunið vestan Ástjarnar að (7), 
hnit ca. x=23.881, y=7.142, og áfram eftir hrauninu til norðurs að upphafspunkti (1). 

Hnit þessi eru í hnitakerfi Reykjavíkur frá 1951. 
Um svæðið silda eftirfarandi reglur: 
Mannvirkjagerð og jarðrask allt er bannað án leyfis Náttúruverndarráðs. 
Óheimilt er að breyta náttúrulegu vatnsborði Ástjarnar, svo og að losa á vatna- 

sviði hennar efni sem skaðað geta gróður eða dýralíf á svæðinu. 
3. Gangandi fólki er heimil för um svæðið. Á varptíma (1. maí — 15. júlí) er umferð 

nm svæðið óheimil. 
4. Öllum er skylt að sanga vel og hreinlega um friðlandið. 

5. Bannað er að skerða gróður, trufla dýralíf, skaða varp og fara um friðlandið 

með skotvopn. 

Náttúíruverndarráð getur falið náttúruverndarnefnd Hafnafjarðar umboð sitt til 
framkvæmdar á friðlýsingunni að nokkru eða öllu leyti. 

Til undanþágu frá reglum þessum þarf leyfi Náttúrvverndarráðs eða þess sem fer 

msð umboð ráðsins. 
Um viðurlög vegna brota á reglum þessum fer eftir ákvæðum náttúruverndar!asa. 
Ráðuneytið er samþykkt friðlýsinsunni sem tekur gildi við birtingu þessarar aug- 

lýsingar í Stjórnartíðindum. 

EÐ
 

Menntamálaráðnneytið, 12. apríl 1978. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. nn 

Birgir Thorlacins. 

Nr. 190. 18. maí 1978. 
REGLUGERÐ 

um Leiklistarskóla Íslands. 

1. gr. 
Hlutverk skólans er að þroska leiklistarhæfileika nemenda og bjálfa þá til 

leiklistarstarfa. 

2. gr 
Menntamálaráðuneyvtið fer með yfirstjórn skólans. 

3. gr. 
Í skólanefnd eiga sæti 9 fulltrúar skipaðir af menntamálaráðherra samkvæmt 

lögum um skólann. Ráðherra skipar jafnmarga varamenn. Skólanefnd skal vera 
skólastjóra til ráðuneytis um málefni skólans. m.a. um ráðningu kennara og gerð 

fjárhassáætlana. Skólanefndarmenn skulu, eftir því sem unnt er, fylgjast með 
kennslu og kynningu á verkefnum. Formaður skólanefndar staðfestir ásamt skóla- 
stjóra skírteini um námsferil hvers nemanda, sem lýkur námi. 

Skólastjóri á sæti á fundum nefndarinnar með málfrelsi og tillögurétti nema 

fiallað sé um mál, er varða hann sjálfan. 
Formaður boðar fundi. 
Ieita skal umsagnar skólanefndar áður en skólastjóri er ráðinn. 

4. gr. 
Skólastjóri annast stjórn skólans og daglegan rekstur hans. 
Harn ræður kennara og annað starfslið að skólanum í samráði við skóla-
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nefnd eftir því sem fé er veitt til í fjárlögum. Hann fer með fjárreiður skólans, 
hefur umsjón með eignum hans og gerir fjárhagsáætlanir í samráði við skólanefnd, 
sbr. 3. gr. 

Ráðningartími skólastjóra er 4 ár og miðast við 1. júní, en gengið skal frá 
ráðningu hans fyrir 1. febrúar. 

Heimilt er að endurráða skólastjóra önnur 4 ár, ef skólanefnd mælir með því. 

Samfelldur starfstími hans verði þó aldrei lengri en 8 ár í senn. 
Ráðuneytið setur skólastjóra erindisbréf, að fengnum tillögum skólanefndar. 

5. gr. 
Komið skal á fót samstarfsnefnd innan skólans. Í henni eiga sæti, auk skóla- 

stjóra, einn nemandi úr hverjum bekk og einn fulltrúi kennara, kosnir til eins 
árs Í senn. 

Samstarfsnefnd er ætlað að vera tengiliður innan skólans og vinna að því, 
að þar sé ætíð sem best samstarf og skipulag. 

Nefndin kemur að jafnaði saman einu sinni Í mánuði. Nefndin er ólaunuð. 

6. gr. 
Skólastjóri og kennarar sem eru í starfi við skólann eiga rétt til setu á kenn- 

arafundum. 
Kennarafundur fjallar um námsskrá skólans og framkvæmd hennar og er 

veilvangur umræðna um málefni skólans. 
Kennarafund skal halda þegar skólastjóri telur þess þörf eða meirihluti kennara 

óskar þess. 

7. gr. 
Skólastjóri og tveir af kennurum skólans, kosnir af kennarafundi, skulu semja 

drög að námsskrá fyrir skólann og leggja þau fyrir kennarafund og skólanefnd til 

umsagnar. Menntamálaráðuneytið fær námsskrána síðan til athugunar og staðfest- 
ingar. 

8. gr. 
Í inntökunefnd eiga sæti skólastjóri, sem er formaður nefndarinnar, fulltrúi 

kennara í skólanefnd og einn kjörinn af stjórn Félags leikstjóra á Íslandi, báðir 
til eins árs í senn. 

Hlutverk inntökunefndar er að annast inntöku nýrra nemenda skólans. 
Nefndinni er heimilt að leita aðstoðar annarra sérfróðra aðila ef sérstök ástæða 

virðist til. 

9. gr. 
Fjöldi fastráðinna kennara skal háður samþykki menntamálaráðuneytisins, 

sem ræður þá, að fenginni umsögn skólastjóra og skólanefndar. 
Ráðning stundakennara er í höndum skólastjóra í samráði við skólanefnd, 

eftir því sem fé er veitt til í fjárlögum. 
Kennari skilar skólastjóra skriflegri greinargerð um kennsluna í lok annar. 
Um kennsluskyldu og launakjör fastráðinna kennara svo og launakjör annarra 

starfsmanna, fer eftir gildandi kjaraákvæðum á hverjum tíma. 

Ráðuneytið setur fastráðnum kennurum erindisbréf, að fengnum tillögum skóla- 
refndar og skólastjóra. 

10. gr. 
Heimilt er að ráða ritara til starfa við skólann, ef fjárveiting leyfir. Hann 

hefur með höndum öll venjuleg skrifstofustörf fyrir skólann, færir kennslu- og
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mætingaskrár, annast bóka- og handritavörslu og önnur verkefni er skólastjóri 
felur honum. 

Heimilt skal að ráða tæknimann til starfa við skólann ef fjárveiting leyfir. 
Hann skal annast vörslu tækja og áhalda skólans og hafa umsjón með upptöku- 
herbergjum, búningasafni, leiktjalda- og leikmunageymslu og ljósabúnaði skólans. 
Tæknimaður skal hafa með höndum skipulagningu og umsjón á allri tæknilegri 

vinnu innan skólans, svo sem smíði og útvegun leiktjalda, útvegun búninga og 
annarra muna, sem til skólastarfsins þarf. Hann skal annast eftirlit með húsnæði 
og húsbúnaði skólans og önnur verkefni er skólastjóri felur honum. 

Annað starfslið ræður skólastjóri að skólanum eftir því sem fé er veitt til í 
fjárlögum. 

11. gr. 
Aðalnámsgreinar skólans eru leiktúlkun, leikstjórn, leikmyndateiknun og leik- 

sviðslýsing. Í tengslum við þessar greinar eru m. a.: Spuni (improvisation), grein- 
ing (analysa), leikræn þjálfun, látbragðsleikur, líkamsþjálfun, dans, sviðshreyfingar, 

sviðsbardagar, taltækni, raddmótun og raddbeiting, söngur, framsögn, íslenska, 
leiklistarsaga, tónmennt, sálarfræði, félagsfræði, förðun, leikmyndasmíði og leik- 

sviðsstjórn. 

12. gr. 
Nám í skólanum tekur þrjú ár auk starfs í nemendaleikhúsi í eitt ár. Í náms- 

skrá skólans skal kveðið á um námsgreinar og fjölda kennslustunda. Hverju skóla- 
ári er skipt í annir og hverri önn aftur í ákveðin verkefni. Við gerð námsskrár 
ber að gæta þess að samhengi verði eðlilegt í náminu. Að loknu þriggja ára námi 
skulu nemendur starfa eitt skólaár í nemendaleikhúsi og setja á svið undir stjórn 

leikstjóra leiksýningar sem svari til heillar kvöldsýningar. Nemendur velja sjálfir verk- 
efni og leikstjóra að fengnu samþykki skólastjóra. Nemendur vinna sjálfir að allri 
tæknilegri vinnu undir umsjón tæknimanns. Skólinn greiðir allan sviðsetningar- 
kostnað, sem miðast við brýnustu nauðsynjar og járveitingu hverju sinni. Nemendur 
gera kostnaðaráætlun fyrir hvert verkefni ogbera hana undir skólastjóra til samþykkis. 

Tekjur af sýningu skulu mæta kostnaði vegna sviðsetningar. Verði tekjuafgangur 
skal honum ráðstafað í sérstakan sjóð samkvæmt ákvörðun skólanefndar, að feng- 
inni tillögu nemenda. Ráðuneytið setur reglur um sjóð þennan. Við reikningsskil 
nemendaleikhússins eftir hvert verkefni skal telja allan kostnað vegna starfseminnar 
nema laun kennara og húsnæðiskostnað. 

13. gr. 
Stefnt skal að því að koma á fót sem fyrst við skólann m.a. eftirfarandi að- 

stöðu fyrir skólastarfið: 
1. bókasafni og lestraraðstöðu í tengslum við það, 
2. aðstöðu til hljóð og myndupptöku, 

3. búningsherbergi með aðstöðu til förðunar, 
4. aðstöðu til vélritunar og fjölföldunar. 

14. gr. 
Í lok skólaárs skulu kennarar gera skólastjóra og kennarafundi grein fyrir 

námsárangri nemenda. 
Við mat á námsárangri skulu m.a. þessi atriði höfð til hliðsjónar: 

a. ástundun, ögun og einbeitins, 

b. listrænar og tæknilegar framfarir, 

c. á hvern hátt nemandanum hefur tekist að tileinka sér námið, 
d. skilningur nemanda á viðfangsefni og hæfileiki til að fást við það, 
e. áhugi og afstaða nemanda til vinnu, starfsþrek hans og hæfni til samstarfs.
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Kennari gefur nemanda umsögn um námsárangur eins oft og hann telur ástæðu 
til og jafnan um miðja önn og í lok hverrar annar. Í lok annar skal hver náms- 
hópur kynna innan skólans þau verkefni, sem hann hefur unnið að. 

15. gr. 
Nemandi, sem ekki stenst kröfur skólans samkvæmt mati kennarafundar, á 

ekki rétt á skólavist áfram. 
Kennarafundur getur tekið ákvörðun um að nemandi sitji aftur í sama bekk 

hafi hann dregist aftur úr í námi. 
.  Kennarafundur getur vísað nemanda úr skóla vegna brots á reglum skólans. 
Í þeim tilvikum skal leitað orsaka og nemanda gefinn kostur á að gera grein fyrir 
máli sínu á sameiginlegum fundi kennara og skólanefndar áður en endanleg ákvörð- 
un er tekin. 

Úrskurði kennarafundar í þessu efni verður ekki hnekkt. 

16. gr. 
Inntökunefnd annast inntöku nemenda. 
Skólanum er heimilt að taka inn nýja nemendur þrjú ár í senn, en fjórða 

árið skulu ekki teknir inn nemendur, þannig að í skólanum séu flest þrir árgangar 
samtímis. Fjöldi nýrra nemenda hverju sinni skal ekki vera meiri en átta í leik- 
aradeild, einn í leikstjórn og einn í tækninám, eða samtals 10 nemendur, sbr. þó 
17. gr. Umsækjendur um inngöngu í Leiklistarskóla Íslands skulu m. a. fullnægja 
eftirtöldum skilyrðum: 

að vera orðnir fullra 19 ára, 
að hafa a.m.k. lokið námi í grunnskóla eða fengið sambærilega menntun, 
að hafa gott vald á íslenskri tungu, 
að geta kynnt sér lestrarefni á tveim erlendum tungumálum, 

að leggja fram fullnægjandi heilbrigðisvottorð. 
Inntökunefnd getur veitt undanþágu frá ofangreindum atriðum, ef sérstakar 

ástæður mæla með. Skólinn auglýsir eftir umsóknum með minnst sex vikna fyrir- 
vara. Sækja skal um á þar til gerðum eyðublöðum. Inntökunefnd ákveður hvaða 
umsóknir teljast fullnægja þeim skilyrðum, sem að framan greinir, og annast síðan 
inntöku nemenda m.a. með hæfniskönnun samkvæmt nánari ákvörðun nefndar- 
innar. Úrskurði inntökunefndar verður ekki hnekkt. 

17. gr. 
Inntökunefnd getur ákveðið að leikara sé heimil seta í skólanum í allt að eitt 

skólaár til endur- og framhaldsmenntunar. Slíkir nemendur skulu aldrei vera fleiri 
en tveir hverju sinni. Sérstök námsskrá fyrir hvern þessara nemenda skal gerð 
Í samráði við þá og kennara. Auk þess er skólanum heimilt að gefa starfsfólki við 
leikhús kost á að sækja námskeið sem kynni að verða efnt til á vegum hans. 

18. gr. 
Nemanda er skylt að mæta stundvíslega samkvæmt stundaskrá í alla tíma 

nema veikindi hamli. 
Kennari getur veitt nemanda leyfi úr einstaka kennslustund. Um lengri leyfi 

skal nemandi sækja skriflega til skólastjóra, sem fjallar um umsóknina í samráði 
við þann kennara, sem hlut á að máli. Slík umsókn skal að jafnaði berast skóla- 
stjóra fjórtán dögum áður en fyrirhugað leyfi á að hefjast. 

Nemanda er ekki heimilt að koma fram sem listflytjandi á opinberum veti- 
vangi. Þetta gildir einnig í skólaleyfum nema að loknu 2. námsári, en þá í sam- 
ráði við skólastjóra. 

Nemendur kjósa úr sínum hópi umsjónarmann og ritara. 
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19. gr. 
Skólinn starfar frá 1. september til 15. maí. Menntamálaráðuneytið getur heim- 

ilað, allta að hálfs mánaðar frávik frá þessu. Jólaleyfi hefst 21. desember og lýkur 
3. janúar. Páskaleyfi hefst á mánudegi eftir Pálmasunnudag og lýkur annan í pásk- 

um. Auk þess er kennsluhlé öskudag, sumardaginn fyrsta, 1. desember, 1. maí og 

uppstigningardag. 

20. gr. 
Nemendur, kennarar og aðrir starfsmenn skólans skulu sýna samsiarfsfólki 

sína fyllstu tillitsemi og háttvísi og gæta þess að öll gagnrýni sé málefnaleg og rök- 
studd. Ennfremur ber öllum þessum aðilum að gæta bagmælsku við óviðkomandi, 

m.a. um námsárangur einstakra nemenda og málefni skólans, sem ekki hafa verið 

endanlega afgreidd innan hans. 

21. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 2. gr. laga nr. 37/1975, um 

Leiklistarskóla Íslands, öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 18. maí 1978. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. a 

Birgir Thorlacius. 

Nr. 191. 16. maí 1978. 

HÚSAGERÐARSAMÞYKKT 

fyrir þriðja samþykktarsvæði Búnaðarsambands Vestfjarða. 

Búnaðarfélag Auðkúluhrepps, Búnaðarfélag Þingeyrarhrepps, Búnaðarfélag 
Myýrahrepps, Búnaðarfélag Mosvallahrepps, Búnaðarfélag Flateyrarhrepps og Búnað- 
arfélag Suðureyrarhrepps í Vestur-Ísafjarðarsýslu og Búnaðarfélag Hólshrepps, Bún- 
aðarfélag Skutulsfjarðar og Búnaðarfélas Súðavíkurhrepps í Norður-Ísafjarðar- 
sýslu gera á grundvelli laga nr. 7 12. jan. 1945, reglugerðar 13. maí 1947 og Húsa- 
serðarsamþykktar Vestfjarða svofellda húsagerðarsamþykkt: 

1. gr. 
Húsagerðarsambandið nær yfir þriðja samþykktarsvæði Húsagerðarsamþykktar 

Vestfjarða, en í því eru þau búnaðarfélög, sem að framan eru talin. 

2. gr. 
Tilgangur samþykktarinnar er að greiða fyrir húsabótum og öðrum bygginsga- 

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 íbúðarhúsa, pen- 
ingshúsa 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. Sambandið tekur einnig að sér útvegun steypuefnis og 

flutning á því, ef verkkaupi óskar þess. 

3. gr. 
Hvert búnaðarfélag kýs einn mann og annan til vara til þriggja ára í stjórn 

húsagerðarsambandsins. Skulu þeir ganga úr stjórninni eflir röð þrír árlega og ræð-
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ur hlutkesti röð þeirra. Stjórnin kýs sér formann og auk þess tvo menn, sem ásamt 
formanni mynda framkvæmdastjórn sambandsins. Stjórnin ræður húsagerðarsam- 

bandinu framkvæmdastjóra í samráði við Byggingastofnun landbúnaðarins og Bún- 
sðartólag Íslands. Hvert búnaðarfélag kýs árlega tvo fulltrúa á aðalfund sambandsins. 
Á aðalfundi skulu lagðir fram endurskoðaðir reikningar húsagerðasambandsins 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 

húsagerðarsamþykkt fyrir Búnaðarsamband Vestfjarða, svo skal og vera um starf- 
semi alla og félagshætti. 

óð. gr. 
Húsagerðarsambandið myndar byggingasjóð til kaupa á vélum, verkfærum, 

áhöldum og veggjamótum við bygginsarframkvæmdir sambandsins. Stofnfjárhæð 
hans er kr. 5 000 00 

Tekjur sjóðsins eru: 
1) Tveir þriðju hlutar stofnfjárins er styrkur úr ríkissjóði, jafnóðum og hann 

greiðist inn til sambandsins út á þær vélar, sem keyptar hafa verið, enda liggi 

fyrir samþykki Byggingastofnunar landbúnaðarins, stjórnar Búnaðarfélags Ís- 
lands og stjórnar Búnaðarsambands Vestfjarða um þörf húsagerðarsambandsins 
fyrir þann vélakost. 

2) Óafturkræft framlag frá Búnaðarsambandi Vestfjarða, er nemur % hluta heild- 
arstofnfjárins. 

3) Eftirstöðvar stofnfjárins, % hluta, tekur húsagerðarsambandið að láni, sem 

endurgreiðist innan 5 ára, og teljast greiðslur þessar ásamt vöxtum til rekstr- 
arkostnaðar 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 samkvæmt 17. gr. húsagerðarsamþykktar 
Búnaðarsambands Vestfjarða. 

                         

6. gr. 
Tillögur, sem fram kunna að koma um breytingar á samþykkt þessari frá 

hreppabúnaðarfélögum, skulu sendar stjórn Búnaðarsambands Vestfjarða, er sendir 
þær til umsagnar öllum aðilum er að samþykkt standa samkv. 1. gr. Breytingartil- 
lögur sambandsstjórnar skulu sendar sömu aðilum til umsagnar. Tillögurnar skulu 
því næst ásamt umsögn búnaðarfélaganna lagðar fyrir aðalfund búnaðarsambands- 
ins. Samþykki löglegur aðalfundur breytingarnar með að minnsta kosti % atkvæðis- 
bærra fulltrúa, skal stjórn sammbandsins 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 % 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.
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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 Þirtast til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 16. maí 1978. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Haukur Jörundarson. 

Nr. 192. 10. maí 1978. 
REGLUGERÐ 

fyrir Orkubú Vestfjarða. 

I. KAFLI 

Tilgangur og stjórn. 

1. gr. 
Ríkissjóður Íslands og sveitarfélögin Geiradalshreppur, Gufudalshreppur, Barða- 

strandarhreppur, Rauðasandshreppur, Patrekshreppur, Tálknafjarðarhreppur, Suður- 
fjarðarhreppur, Kaldrananeshreppur, Hólmavíkurhreppur, Kirkjubólshreppur, Þing- 
eyrarhreppur, Mýrarhreppur, Mosvallahreppur, Flateyrarhreppur, Suðureyrarhrepp- 
ur, Bæjarhreppur, Óspakseyrarhreppur, Súðavíkurhreppur, Ögurhreppur, Reykja- 
fjarðarhreppur, Nautevarhreppur, Snæfjallahreppur, Árneshreppur, Fellshreppur, Ísa- 
fjarðarkaupstaður og Bolungarvíkurkaupstaður eiga og reka saman orkufyrirtæki, er 

nefnist Orkubú Vestfjarða. 
Sveitarfélögin Reykhólahreppur, Múlahreppur, Flateyjarhreppur, Ketildalshrepp- 

ur, Hrófbergshreppur og Auðkúluhreppur hafa rétt til að gerast aðilar að Orkubúi 
Vestfjarða, og teljast þau stofnaðilar, ef þau ganga frá aðild sinni fyrir fyrsta aðal- 

fund Orkubúsins. 

2. gr. 
Fyrirtækið er sjálfstæður réttaraðili og hefur sjálfstæðan fjárhag og reiknings- 

hald. 
Heimili þess og varnarþing er á Ísafirði . 

3. gr. 
Tilgangur fyrirtækisins skal vera að virkja vatnsafl og jarðhita á Vestfjörðum 

þar sem hagkvæmt þykir. Skal Orkubú Vestfjarða eiga og reka vatnsorkuver og 
dísilraforkustöðvar til raforkuframleiðslu ásamt nauðsynlegum mannvirkjum 
til raforkuflutnings og raforkudreifingar. Fyrirtækið skal eiga og reka jarð- 
varmavirki og nauðsynleg flutningskerfi og dreifikerfi fyrir heitt vatn. Skal 
fyrirtækið og eiga að reka fjarvarmakyndistöðvar ásamt nauðsynlegum dreifi- 
kerfi. 

Fyrirtækið skal annast virkjunarrannsóknir og aðrar undirbúningsrannsóknir 
eftir því sem ákveðið er hverju sinni. 

4. gr. 
Eignarhlutdeild sameigenda í fyrirtækinu skiptist þannig, að eignarhluti ríkis- 

sjóðs skal vera 40%, en eignarhlutir sveitarfélaganna skulu nema samtals 60%. 

Eignarhlutdeild sveitarfélaganna skiptist innbyrðis í hlutfalli við íbúatölu 

þeirra.
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Eignarhlutföllum verður ekki breytt nema til samræmis við íbúafjölda, sbr. 
14. gr., og engum sameignarfélaga er heimilt að ganga úr fyrirtækinu án samþykkis 
allra sameigenda. 

5. gr. 
Sameigendur fyrirtækisins bera einfalda óskipta ábyrgð á skuldbindingum þess 

gagnvart kröfuhöfum. Innbyrðis skiptist ábyrgðin á sameigendur í réttu hlutfalli 
við eign þeirra í fyrirtækinu. 

6. gr. 
Rafmagnsveitur ríkisins og ríkisjóður, svo og orkuveitur sveitarfélaga á Vest- 

fjörðum skulu afhenda Orkubúi Vestfjarða til eignar sem stofnframlag öll mann- 
virki sín á Vestfjörðum í raforkuverum, rafstöðvum, kyndistöðvum og jarðvarma- 
virkjunum ásamt tilheyrandi flutnings- og dreifikerfi, enda yfirtaki fyrirtakið sam- 
kvæmt samkomulagi skuldir vegna mannvirkja þeirra, sem það tekur við. 

7. gr. 
Orkubú Vestfjarða hefur einkaleyfi til þeirrar starfsemi, sem Rafmagnsveitur 

ríkisins, Rafveita Patrekshrepps og Rafveita Ísafjarðar höfðu á Vestfjörðum. 

8. gr. 
Stjórn Orkubús Vestfjarða skal skipuð 5 mönnum. Á aðalfundi skulu fulltrúar 

sveitarfélaganna kjósa 3 menn og jafnmarga til vara. Iðnaðarráðherra og fjármála- 
ráðherra skulu skipa einn mann hvor og einn mann hvor til vara. Stjórnin skiptir 
með sér verkum. 

Undirskrift meiri hluta stjórnar bindur félagið. 
Stjórnin ákveður sjálf starfshætti sína og fundarhöld. Hún skal þó ekki hafa 

fundi sjaldnar en einu sinni í mánuði að jafnaði. Skylt er að halda fundi, þegar 
tveir stjórnarmenn eða einhver sameignaraðili óskar þess, og skal þá fundi halda 
innan viku frá því að ósk kom fram. Fundi skal boða með tryggilegum hætti. 

Stjórnarfundur er löglegur, ef meirihluti stjórnar er mættur. Nú verður fundur 
ólögmætur vegna þess að eigi eru nægilega margir mættir og skal þá með minnst 
tveggja sólarhringa fyrirvara boða fund að nýju með staðfestu símskeyti og halda 
hann innan 2ja vikna. Skal þess getið í fundarboði, að hann sé haldinn í stað þess 
fundar, er áður var boðaður og eigi varð lögmætur. Sá fundur er lögmætur um 
þau mál, er á dagskrá fyrri fundar voru, þótt meirihluti sæki eigi. Meirihluti at- 
kvæða ræður, en séu atkvæði jöfn, ræður atkvæði formanns. Orkubústjóri skal 
sitja stjórnarfundi og hafa þar málfrelsi og tillögurétt, nema fundarefni varði 
hann sjálfan og störf hans hjá fyrirtækinu. 

Halda skal gerðabók um fundi stjórnar, og skal heimilt að ráða mann utan 
stjórnar til þess starfa. Í gerðabók skal þess getið, hvar og hvenær fundur sé haldinn 
og hverjir sitji hann. Færa skal til bókar frásögn um þau mál, er upp eru borin 
á fundinum og geta afgreiðslu þeirra. Allir fundarmenn eiga rétt til að fá sérstak- 
lega bókaðar stuttar athugasemdir. Fundargerðir skulu bornar upp í fundarlok 
og undirritaðar af fundarmönnum. Óski fundarmaður eftir að gera athugasemd 
við fundargerð, skal hún skráð sérstaklega. 

Fundargerð verður eigi breytt eftir að undirskrifuð hefur verið, nema aug- 
ljós glöp séu, og telst fullnaðarheimild um afgreiðslu máls. 

9. gr. 
Stjórn Orkubús Vestfjarða hefur á hendi yfirstjórn á framkvæmdum fyrir- 

tækisins og rekstri.
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Hún ræður orkubústjóra og gerir við hann skriflegan ráðningasamning. 
Hún markar heildarstefnu fyrirtækisins og skal gæta hagsmuna þess í hvívetna. 
Hún setur gjaldskrá. 
Hún tekur lán til þarfa fyrir fyrirtækið og ábyrgist greiðslur og skuldbindingar 

fyrir þess hönd. 
Hún ræður löggiltan endurskoðanda til að endurskoða og gefa umsögn um 
reikninga fyrirtækisins. 
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Til að skulbinda fyrirtækið þarf undirskrift meirihluta stjórnar. Þó getur stjórn- 

in veitt færri stjórnarmönnum svo og mönnum utan stjórnar umboð til að skuld- 
binda fyrirtækið í einstökum ákveðnum tilfellum. 

Sijórnin veitir prókúruumboð fyrir fyrirtækið. Orkubústjóri skal hafa slíkt 
umboð, svo og aðrir þeir, sem stjórn telur rétt að veita það. Stjórnin getur eigi 

skuldbundið eignaraðila að því er varðar greiðsluskuldbindingar og ábyrgð á lán- 
um til framkvæmda og breytinga á mannvirkjum, nema að fengnu samþykki þeirra. 
Þó þarf stjórnin ekki að leita slíks samþykkis, ef samanlagðar skuldbindingar og 
ábyrgðir, sem gengist er undir á hverju ári, eru minna en 10% af brúttótekjum 
fyrirtækisins á næstliðnu ári. 

10. gr. 
Orkubústjóri veitir fyrirtækinu forstöðu og er framkvæmdastjóri þess. Hann 

skal hafa á hendi framkvæmd stefnu stjórnarinnar. Hann annast daglegan rekstur 
fyrirtækisins, allar framkvæmdir þess og undirbúning, sjóðvörslu og reikningshald. 
Hann skal helga fyrirtækinu starfskrafta sína og er óheimilt að taka að sér störf 

í annarra þágu án samþykks stjórnar fyrirtækisins. Hann getur falið öðrum fram- 

kvæmd tiltekinna verka í umboði sínu í samræmi við þær reglur, er stjórnin kann að 

setja um slíkt. 
Orkubústjóri skal eiga sæti á fundum stjórnar og annast undirbúning þeirra 

í samráði við stjórnarformann. 
Orkubústjóri ræður starfsmenn fyrirtækisins og leysir þá frá störfum. Enginn 

verður þó fastráðinn án samþykkis stjórnar, né verður sagt upp fastráðnum manni 

án samþykkis hennar. 

11. gr. 
Við gerð gjaldskrár skal stjórnin gæta almennra arðsemissjónarmiða. Skal að 

því stefnt, að fyrirtækið skili nægjanlegum greiðsluafgangi til þess að það geti 

jafnan með eigin fjármagni og hæfilegum lántökum tryggt viðskiptavinum full- 

nægjandi þjónustu. 
Gjaldskrá öðlast eigi gildi fyrr en hún hefur verið staðfest af iðnaðarráðherra 

og birt í Stjórnartíðindum eða Lögbirtingablaði. 

12. gr. 
Aðalfundur fyrirtækisins tekur ákvörðun um ráðstöfun tekjuafgangs. Orku- 

bússtjóri semur í samráði við formann fyrir hvert reikningsár fjárhags- og fram- 

kvæmdaáætlun fyrir fyrirtækið og leggur hana fyrir stjórn til samþykktar en 
stjórnin sendir áætlunina samþykkta til eigenda. 

13. gr. 

RBeikningsár fyrirtækisins skal vera almanaksárið. 

Reikningar hvers árs skulu gerðir upp og rekstrar- og efnahagsreikningur 

lagður fyrir stjórn félagsins eigi síðar en 1. apríl ár hvert ásamt umsögn löggilts 

endurskoðanda. 
Endurskoðaðir ársreikningar fyrirtækisins ásamt umsögn endurskoðanda skulu 

sendir eignaraðilum til athugunar með aðalfundarboði.
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14. gr. 
Aðalfund Orkubús Vestfjarða skal halda fyrir Í. júní ár hvert. Stjórnin boðar 

til aðalfundar með dagskrá í ábyrgðarbréfi með tveggja vikna fyrirvara. Á aðal- 
fundi eiga sæti fulltrúar sameignaraðila, sem fara með atkvæðisrétt í hlutfalli við 
eignarhlutdeild umbjóðenda sinna. Fyrir aðalfund skal leggja skrá um skiptingu 
eignarhlutdeildar sameignaraðila og atkvæðisrétt samkvæmt manntali 1. desember 
árið áður. Fulltrúar sveitarfélaganna fara með eiit atkvæði fyrir hvern íbúa í hverju 
viðkomandi sveitarfélagi. Fulltrúi ríkisins fer með atkvæðisrétt sem svarar til 4093 
heildaratkvæða. Afl atkvæða ræður á aðalfundi. 

Á aðalfundi skal fjalla um eftirgreind mál: 

Skýrsla stjórnar og orkubústjóra. 
Lagðir skulu fram til samþykktar endurskoðaðir reikningar félagsins. 
Kosning stjórnar. 

Kosning eins endurskoðanda, en fjármálaráðherra skal tilnefna annan. Vara- 
menn skal velja með sama hætti. 

ir 
EÐ 
Da
 

II. KAFLI 

Um rafveitur. 

15. gr. 
Orkubúið selur raforku á orkuveitusvæði sínu þar sem veitukerfi þess nær til 

með þeim skilmálum, sem ákveðnir eru í reglugerð þessari og gjaldskrá orkubúsins 
á hverjum tíma. Raforkan er seld sem ein- og þrifasa riðstraumur með 220, 380 
og 440 volta málspennu og 50 riðum á sekúndu. Þegar sérstakar ástæður mæla 

með, má orkubústjóri láta í té orku með annarri spennu og annarri straumtegund. 

16. gr. 
Veitur, sem að jafnaði nota raforku annars staðar að en frá Orkubúinu, má 

tengja við dreifikerfi þess í því skyni, að kerfi Orkubúsins verði aðallega, eða ein- 
göngu, notað til vara, með því skilyrði, að greitt sé lágmarks árgjald, er svarar til 
þeirrar kvaðar, sem hvílir á Orkubúinu vegna tengingarinnar. Framsal til annarra 
á raforku, sem keypt er af Orkubúinu, er óheimilt án leyfis Orkubúsins. 

17. gr. 
Hver sá, sem óskar að gerast notandi að raforku, verður að sækja um það 

skriflega og skuldbinda sig með undirskrift sinni að hlíta settum reglum um kaup 
á raforku. Skal í umsókninni skýrt frá, hve mikið afl þarf og til hvers það er ætlað. 

18. gr. 
Umsókn um heimtaug eða breytingu á heimtaug skal undirrituð af húseiganda, 

er skuldbindur sig til þess með undirskrift sinni að greiða heimtaugargjald það, 
sem ákveðið er í gjaldskrá Orkubúsins. Heimtaugar með stofnvari eru eign orku- 
búsins, enda þótt heimtaugargjaldið hafi verið greitt eftir kostnaði heimtaugar. 
Orkubúið annast viðhald og endurnýjun heimtaugar, án sérstaks endurgjalds, nema 
heimtaug þurfi að breyta vegna breytingar á húsi. 

Skal húseigandi greiða kostnaðinn við þá breytingu, og ef ofanjarðarheimtaug 
er breytt í neðanjarðar, skal húseigandi greiða mismun. Orkubúinu er heimilt 
að krefjast skuldbindingar um lágmarksnotkun um heimtaug. 

Sé um tiltölulega mikla notkun að ræða, og Orkubúið þarf, til þess að fullnægja 
henni, sérstaklega að auka háspennukerfi, auka afl spennistöðvar eða gera meiri 
háttar viðbætur á lágspennukerfi, er orkubústjóra heimilt að krefjast skuldbind-
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ingar umsækjanda um greiðslu kostnaðar. Eigi er skylt að ljúka lagningu jarð- 

strengsheimtaugar meðan jörð er frosin. 

19. gr. 
Skylt er að láta löggiltan rafvirkja eða Orkubúið, ef það tekur slíkt verk að 

sér, framkvæma alla vinnu við raflagnir og raftæki, hvórt heldur er um að ræða 
nýjar raflagnir, breytingar eða viðgerð á raflögn. Löggiltir rafvirkjar annast um- 
sóknir og tilkynningar til orkubúsins um allar raflagnir fyrir hönd húseigenda 
eða notenda, samkvæmt því, sem ákveðið er í reglum um raflagnir á orkuveitu- 
svæðinu, en orkubúið annast úttekt á öllum nýlögnum, viðaukum og breytingum 
á raflögnum. Óheimilt er öðrum en umboðsmönnum Orkubúsins að setja í sam- 
band við veitu eða hluta af veitu, sem úttektarskyld er, fyrr en úttekt hefur farið 
fram og veitan verið tengd af umboðsmanni Orkubúsins. Sé út af þessu brugðið. 
varðar það þann sektum, sem verkið er unnið fyrir, þann sem setur strauminn á 
og loks hinn löggilta rafvirkja, er sá um verkið. Orkubúið tekur ekki á sig ábyrgð 

á veitu með úttekt eða tengingu. 
Orkubúið áskilur sér rétt til þess að setja þau skilyrði fyrir tengingu á veitu, 

að notkun um hana verði ekki dreifikerfi orkubúsins ofviða. 

20. gr. 
Sérhver húsveita, að meðtöldum tækjum til notkunar á raforku, skal fullnægja 

þeim kröfum, sem settar eru í reglugerð Rafmagnseftirlits ríkisins. 

Orkubústjóri sér um, að eftirlit sé haft með öllum húsveitum, lögnum og tækj- 

um, sem notuð eru við hagnýtingu á raforku, og skulu starfsmenn orkubúsins 

hafa frjásan aðgang að öllum herbergjum húss hvenær sem nauðsynlegt 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 truflunum 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 rafvirkja lagfæra þetta. Nú kemur í ljós við skoðun sem framkvæmd er 

af orkubúinu, Rafmagnseftirliti ríkisins eða löggiltum rafvirkja á húsveitu og tækj- 

um, að galli er á veitu eða tækjum, og skal þá eigandi veitunnar eða tækjanna 

skyldur til þess að láta gera við gallana á sinn kostnað. Viðgerðin skal framkvæmd 

af löggiltum rafvirkja. Orkubússtjóri getur látið taka veituna og tæki úr sam- 

bandi, meðan galli er á veitunni eða tækjunum, þar til úr er bætt, eða látið gera 

við galla á kostnað eiganda. Húseiganda er skylt að sjá um, að stofntaugar í hús- 

veitu hans séu ávallt nægilega gildar fyrir notkun veitunnar. Ef óleyfileg vör finn- 

ast í veitu, skal notandi veitunnar gerður ábyrgur fyrir. 

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 salla 

á veitu, og er heimilt að gera eiganda að greiða aukagjald, sem ákveðið er í gjald- 

skrá, vegna kostnaðar við aukið eftirlit með veitunni. 

II. KAFLI 

Um hitaveitur. 

21. gr. 
Orkubúið getur ákveðið að selja hitaorku til almenningsþarfa innan orku- 

veitusvæðis síns með þeim skilmálum, sem ákveðnir eru í reglugerð þessari og 

gjaldskrá Orkubúsins á hverjum tíma. Getur ýmist verið um að ræða jarðvarma- 

veitu eða fjarhitun, og gilda ákvæði gjaldskrár og reglugerðar eftir því sem við á.
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22. gr. 
Orkubúið lætur leggja allar útilagnir: aðalæðar, dreifiæðar og heimæðar. Í 

húsinu leggur Orkubúið lögnina inn fyrir hemlagrind. Heimilt er Orkubúinu að 
setja nánari ákvæði um lögn heimæða í ný byggðahverfi í skilmála þá er fylgja 
lóðarúthlutun. 

Húseigandi skal sjá fyrir inntaksstað fyrir hitaveitu við útvegg kjallara eða 
1. hæðar ef hús er kjallaralaust, ásamt nauðsynlegu rúmi fyrir vatnshemla og 
annað tilheyrandi tengingu við veituna. Þar skai vera niðurfall í gólfi og skal sá 
staður ætíð vera aðgengilegur starfsmönnum Orkubúsins. 

Ef inntak hitaveitu og mælir, eða hemill, eru ekki í sama herbergi skal lögn 
þar á milli vera óhulin. 

Stjórn Orkubúsins getur heimilað einstaklingum og félögum fjarhitun á til- 
teknum svæðum undir yfirstjórn Orkubúsins. 

23. gr. 
Orkubúið hefur eignarrétt og viðhaldsskyldu á lögnum, sem það lætur leggja. 

Orkubúið gelur endurkrafið húseigendur um kostnað vegna tjóns á kerfi eða tækj- 
um eftir almennum skaðabótareglum. 

24. gr. 
Þeim, sem húseign á við götu eða veg, þar sem dreifiæð hitaveitu liggur, er 

skylt að láta tengja hitakerfi hússins við hitaveituæðina. Nú eru sérstakir erfið- 
leikar á tengingu húss eða tenging þykir af einhverjum ástæðum ekki ráðleg, 
og getur orkubústjóri ákveðið, að húsið skuli ekki iengt við hitaveitukerfið. 

25. gr. 
Sú hitaorka, sem Orkubúið lætur í té, er ætluð til upphitunar húsa og almennra 

heimilisnota. 
Óheimilt er með öllu að tengja annað en neysluvatnslögn við greiningu þá, 

sem til þess er ætluð. Nú kemur fram ósk um að nota hitaorku til annarra þarfa 
en greinir Í Í. mgr. og þarf þá til þess heimild orkubústjóra. 

26. gr. 
Orkubúinu er heimilt að nota aftur vatn, sem runnið hefur gegnum hitakerfi 

húss, svo og þéttivatn, ef um jarðgufuveitu er að ræða. 
Ef Orkubúið óskar ekki eftir að nota slíkt afrennslisvatn skal húseigandi sjá 

um að leiða það í frárennsliskerfi hússins og má hitastig þess þá ekki vera hærra 
en 45? C. 

27. gr. 
Áður en ný kerfi eru lögð eða eldri kerfum breytt, skal húseigandi með minnst 

7 daga fyrirvara senda umsókn um það !il orkubústjóra eða umboðsmanns hans. 

Umsókn skal rituð á eyðublað, sem skrifstofa Orkubúsins lætur í té, og skal 

hún undirrituð af eiganda hússins eða fullgildum umboðsmanni hans ásamt þeim, 
sem verkið á að annast. Umsókn á að fylgja uppdráttur af lögninni í þríriti. 

28. gr. 
Uppdráttur skal gerður af sérmenntuðum verkfræðingi eða tæknifræðinsi. Ber 

hann ábyrgð á því, að uppdráttur sé réttur og í samræmi við reglur og lög, er gilda 
um byggingarmál. 

Stjórn Orkubúsins getur heimilað öðrum aðilum að sera uppdrætti með sömu 
skilmálum. Samþykktur uppdráttur skal ávallt lHggja fyrir, áður en bygging húss 
er hafin. 

B 41
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29. gr. 
Uppdrættir skulu vera skýrir og greinilegir og gerðir á haldgóðan pappír og 

þannis frá gengið, að ekki máist drættir eða lestur við geymslu. Stærð þeirra skal 

vera skv. Íslenskum staðli ÍST 1, þó ekki stærri en A 1. Uppdrættir eiga að sýna 
allar lagnir, raufar og göt í steypu fyrir slíkar lagnir og allt fyrirkomulag í hit- 
unarherbergi. Nota skal tákn skv. íslenskum staðli ÍST 64. 

Ef orkubústjóri telur ástæðu til, getur hann krafist þess, að útreikningar verði 

lagðir fram. 

30. gr. 
Ef uppdrættir eru ekki til af gömlum hitalögnum, sem breyta á, getur orku- 

bústjóri krafist þess, að þeir séu gerðir, eftir því sem nauðsynlegt er, og ber hús- 
eigandi allan kostnað af því. 

3l. gr. 
Þegar orkubústjóri hefur samþykkt uppdrátt, skal hann árita 3 eintök hans, 

eitt eintak skal varðveita í skjalasafni viðkomandi sveitarfélags, annað í skjala- 
safni Orkubúsins, en hið þriðja skal afhenda umsækjanda. 

Sá, er verkið á að vinna, skal áður en hann hefst handa, rita nafn sitt á þau 

eintök, er verða varðveitt skjalasöfnunum. 
Áritaður uppdráttur skal jafnan vera á vinnustað. 
Með áritun tekur orkubústjóri enga ábyrgð á því, að unnt sé að framkvæma 

viðkomandi verk eða kerfi sé rétt útreiknað. 

32. gr. 
Orkubústjóri eða eftirlitsmaður bans skal hafa eftirlit með því að nýlagnir, 

breytingar á eldri lögnum og tenging húskerfa við hitaveitu sé í samræmi við 
reglugerð þessa, samþykkta uppdrætti, og aðrar reglur og lög er gilda um bygg- 

ingamál. 
Pípulagningameistari skal annast prófun hitalagna og reynslukyndingu og vera 

viðstaddur, þegar hitaveitu er hleypt á hitakerfi og skal þá ganga úr skugga um 

að kerfið hitni jafnt og eðlilega, með mælingum á frárennslishitastigi allra ofna 

og hitatækja, og nauðsynlegum stillingum, einnig skal tryggja, að stjórntæki starfi 

eðlilega. 
Álíti eftirlitsmaður að verk sé eigi framkvæmt samkvæmt ákvæðum reglu- 

gerðar 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. 

33. gr. 
Eftirlitsmaður orkubústjóra skal jafnan hafa frjálsan aðang að lögnum, bæði 

innan húss og utan. Húseiganda er skylt að láta honum í té allar þær upplýsingar 

er máli geta skipt um hitun hússins. Er húseiganda skylt að hlíta tafarlaust fyrir- 

mælum hans um viðgerð á bilunum og sérhverjar ráðstafanir, til varnar misnotkun. 

34. gr. 
Þar sem hús eru hituð með hitaveituvatni ber húseiganda að hafa á hitakerfinu 

sjálfvirkan loka, sem tryggir, að þrýstingur á húskerfinu verði ekki of mikill, og að 

nýting vatnsins verði nægjanleg. 
Á öllum hitakerfum tengdum hitaveitu skulu vera þrýstimælar og öryggis- 

loki samkvæmt fyrirmælum orkubústjóra. Ekki þarf þó öryggisloka, ef hitakerfi 

hefur síopna útrás um yfirfall (slaufu) og rennsli er stýrt á innrennsli eingöngu. 

Á hitakerfum, tengdum einföldu dreifikerfi hitaveitu, skal nota sjálfvirka loka
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á afrennsli, sem halda hæfilegum þrýstingi á hitakerfinu skv. nánari fyrirmælum 
orkubústjóra. 

Heimilt er einnig að leiða afrennsli upp fyrir efstu ofna kerfisins í sérstakri 
afrennslispípu (slaufu), og sé á efsta hluta hennar þensluker, hæfilega stórt að 
dómi orkubústjóra. Skal það tengt frárennsliskerfi hússins með yfirfallspípu úr 
zinkhúðuðu efni eða öðru jafngóðu, sem myndi vatnslás við kerfið. Frá þenslu- 
kerum skal vera loftpípa lögð út úr húsi. 

IV. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

3ð. 
Um rétt manna til að annast raf- og hitalagnir fer eftir lögum um iðju og iðn- 

að. Þeir, sem lagnir framkvæma, bera ábyrgð á, að allar lagnir séu í samræmi við 
reglugerð þessa, og samþykkta uppdrætti, svo og nánari fyrirmæli, er sett kunna 
að verða. 

Ef skipt er um ábyrgðarmenn, meðan á verki stendur, skal það tilkynnt orku- 
bústjóra 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. 

Stjórn Orkubús Vestfjarða getur ákveðið að orkubústjóri gefi út sérstök leyfi til 
handa þeim rafverktökum, sem starfa á orkubússvæðinu. Leyfi þessi séu háð sér- 
stökum skilyrðum og skilmálum, sem orkubústjórn setur. 

Hafa þá engir aðrir heimild til rafverktakastarfsemi á orkubússvæðinu. 
Orkubússtjóri getur áskilið, að þeir einir megi annast suðuvinnu á pípum skv. 

reglugerð þessari, er staðist hafa sérstakt hæfnispróf í logsuðu og eða rafsuðu. 
Engir aðrir, en þeir, sem full réttindi hafa, mega taka að sér lagnir eða breyt- 

ingar á hitakerfum sem tengjast eiga dreifikerfi hitaveitunnar. 
Nú brýtur iðnmeistari í bága við fyrirmæli reglugerðar þessarar eða aðrar 

reglur, sem honum ber að hlíta í starfi sínu, eða brot er framið af starfsmönnum, 
sem hann ber ábyrgð á, og getur þá orkubústjóri veitt honum áminningu. Enn 
fremur getur orkubústjórn samþykkt, að hann fái ekki að annast orkulagnir ef 
um miklar sakir er að ræða eða ítrekað brot. 

36. 
Réttur húseiganda til afnota af hitaorki u skuldbindur ekki Orkubúið til þess 

að tryggja að þrýstingur í dreifiæð sé ávallt nægilegur. 

37. gr. 
Orkubúið ber ekki fjárhagslega ábyrgð á tjóni, er leiða kann af rekstrartrufl- 

unum, er verða á veitukerfi þess vegna frosta, náttúruhamfara eða annarra óvið- 
ráðanlegra atvika. 

Sama gildir, ef rennsli í æð er stöðvað, eða straumur rofinn um stundarsakir 

vegna viðgerða og annarra nauðsynlegra aðgerða veitunnar sjálfrar. 
Notendur eiga ekki rétt á endurgreiðslu, þótt stöðvun verði vegna bilana eða 

annarra óviðráðanlegra atvika um langan eða skamman tíma, að öðru leyti en 
því, sem segir síðar um endurgreiðslu fastagjalds og orkuveitan ber ekki ábyrgð 
á spennubreytingum undir slíkum kringumstæðum eða afleiðingum af þeim, og 
eigi heldur af bruna eða slysum, sem verða kunna af völdum rafmagns eða vatns 
frá húsveitum rafmagnsnotenda. 

Orkubúið áskilur sér rétt til þess að loka fyrir orku vegna viðgerða og við-



Nr. 192. 914 10. maí 1978. 

halds eða eftirlits á helgidögum á þeim tímum, sem heimilisnotkun er almenni 
minnst og að nóttu til í mai— júlí, svo og endranær þegar þörf krefur, 

Meðan verið er að leggja heimtaugar, heimæðar eða götulagnir, er orkuveit- 
unni heimilt að stöðva orkuafhendingu á því svæði, sem nauðsynlegt er til þess að 
framkvæma tengingar. Komi það fyrir að takmarka þurfi notkun á raf- eða hita- 
orku um langan tíma, ákveður orkubústjórn eftir tillögum orkubústjóra, hvar notk- 
un skuli takmörkuð fyrst og á hvern hátt. 

Stöðvun á rekstri skal tilkynna fyrir fram, ef unnt er, en þó eiga notendur 
enga skaðabótakröfu á hendur Orkubúinu þótt straumur hafi verið tekinn af fyrir- 
varalaust. Notendur, sem greiða orku við föstu árgjaldi, eiga rétt á að fá 1/300 
hluta árgjaldsins endurgreiddan fyrir hvern heilan dag, er þeir missa orku vegna 
stöðvunar eða truflana á rekstri, þó eigi fyrir skemmri stöðvun en tveggja sólar- 
hringa. 

38. gr. 
Orkubústjóri ákveður stærð og gerð mælitækja sem nota skal. Þau eru í eigu 

og umsjá orkubúsins/veitunnar og ber húseiganda að tilkynna tafarlaust, ef vart 
verður bilana á þeim. 

Nú verður mælitæki fyrir óvenjulegu hnjaski eða skemmdum og er þá heim- 
ilt að skylda notanda til að greiða kostnað við viðgerð eða endurnýjun, sama gildir, 
ef vatnshemill eyðileggst af völdum frosta. 

Verði uppvíst að orka er notuð á annan hátt en um er samið eða raskað hefur 
verið mælitækjum, þannig að ekki komi fram öll notkun, skal Orknbúið áætla þá 

orku, sem notuð hefur verið óleyfilega, og skal notandi gjalda fyrir hana þrefalt 
verð 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 eru fyrir 
hendi sérstakar upplýsingar um líklega notkun veitunnar má miða matið við stærð 
á vörum þeim, sem fyrir veitunni eru, sé um rafmagnsnotkun að ræða. Tilsvarandi 
regla gildir um hitaorku. 

Við endurtekningu skal rjúfa samband við veituna og gera ráðstafanir til að 
koma fram ábyrgð á hendur þeim, sem brotlegur hefur gerst. 

Ef maður rýfur innsigli mælis varðar það refsingu skv. almennum hegningar- 
lögum. Notandi mælisins er sá, sem skráður er fyrir orkunotkun þess kerfis, sem 
mælirinn er fyrir, skal hann bera ábyrgð á mælinum svo og orkunotkun kerfisins 
þar til hann lætur af notkun hans og hefur sagt orkunotkun upp eða tilkynnt flutn- 
ing. Uppsögn eða flutning skal tilkynna viðurkenndum umboðsmönnum með hálfs 
mánaðar fyrirvara. 

Ef notandi óskar að mælir sé leiðré!ttur, skal hann senda skriflega beiðni til 
Orkubúsins. Ef þá kemur í ljós við athugun mælis að mesta skekkja sé -5% 
eða minni, er heimilt að gera notanda að greiða kostnað við prófunina. Sé skekkj- 
an meiri skal Orkubúið bera kostnað við prófunina og lækka reikning notanda í 
samræmi við niðurstöðu hennar, ef notandi fékk minni orku, en um var samið, 
þó ekki fyrir lengra tímabil en 2 mánuði. 

Notendur sem hafa hemil eða rofa eiga ekki rétt á neinni endurgreiðslu á 
föstu verði, þótt þeir telji sig ekki hafa getað náð því afli, sem fasta greiðslan er 
miðuð við, en Orkubúinu er skylt að leiðrétta skekkju hemilsins eða rofans, svo 
fljótt sem við verður komið. Ef hemill notandans brennur sundur með stuttu milli- 

bili og ástæða er til að ætla að of mikið sé lagt á hann að staðaldri hefur Orku- 
búið rétt til að neita um hemil og gera notanda að skilyrði að kaupa orkuna eftir 
öðrum gjaldskrárlið. 

Ef notandi hefur aukna orkunotkun vegna salla á veitu sinni eða tækjum, er 
Orkubúinu ekki skylt að áætla frádrátt á reikningum notandans þess vegna.



10. maí 1978. 315 Nr. 192. 

Ef svo reynist að notkun hefur orðið meiri en aflestur sýnir eða aflestur verður 
skakkur eða útreikningur á reikningsfjárhæðinni áskilur Orkubúið sér rétt til 
að leiðrétta þessa skekkju eftir á, undir eins og vitað er. 

Nánari ákvæði um endurgreiðslu má setja í gjaldskrá. 

39. gr. 
Nú er tengingu heimæðar eða heimtaugar lokið og er þá heimæðagjald eða 

heimtaugagjald gjaldkræft. Neyslugjöld verða krafin skv. ákvæðum gjaldskrár. Þau 
eru lögtakskræf. 

Gjalddagi orkugjalda er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikn- 
ingsupphæð. Sé reikningur ekki greiddur við fyrstu sýningu ber gjaldanda að greiða 
hann, þar sem Orkubúið ákveður. 

Það eru vanskil ef gjöldin eru ekki greidd innan 14 daga frá gjalddaga. 
Ef vanskil eða dráttur verður á greiðslu orkugjalds getur Orkubúið krafist 

tryggingar fyrir skilvísri greiðslu. Ef orkunotkun um mælitæki nægir ekki til þess 
að greiða raunverulegan afhendingarkostnað orkunnar um mælitækið, er Orkubúinu 
heimilt að krefjast lágmarksgjalds fyrir notkunina. Að öðrum kosti er Orkubúinu 
heimilt að taka mælitækið niður og loka veitunni eða breyta tengingu hennar. 

Orkubúið hefur rétt til að loka fyrir orku að húsi eða íbúð viðskiptamanns, 
sem vanrækir að greiða orkugjöld. Heimilt er að loka orku að húsi, sem vangreitt 
er af. 

Fyrirætlun um lokun ber að tilkynna með 5 daga fyrirvara. 
Ef notandi orku óskar eftir að veita hans sé tekin úr sambandi um tíma. er 

heimilt að taka aukagjald samkvæmt gjaldskrá fyrir enduropnun veitunnar, svo 
og taka fulla leigu fyrir mælitæki veitunnar þann tíma, sem veitan var ekki í 
notkun. Enginn má framkvæma endurtengingu veitu nema þeir, sem Orkubúið hef- 
ur veitt umboð til þess hverju sinni. Sé brotið á móti þessu, skal farið með það 
sem endurtekna óleyfilega orkunotkun. 

Sá, sem vanskilum veldur, greiðir allan kostnað af lokun og opnun á ný, sam- 
kvæmt gjaldskrá hverju sinni. 

40. gr. 
Notanda skal skylt að hlíta ákvæðum gildandi gjaldskrár Orkubúsins og breyt- 

ingum þeim sem orkubústjórn samþykkir og ráðherra staðfestir. Verði ágreiningur 
illi orkubústjóra og notanda um skilning á ákvæðum gjaldskrár eða settum skil- 
yrðum fyrir orkunotkun, getur notandi krafist þess, að ágreiningurinn verði lagður 
undir úrskurð orkubústjórnar. 

41. gr. 
Alls staðar þar sem Orkubúið yfirtekur orkusölu öðlast það jafnframt þau 

réttindi, sem fyrri orkusali átti á hendur orkukaupanda og tekur jafnframt á sig 
skyldur orkusalans. 

42. gr. 
Brot á reglugerð þessari varða sektum allt að 500 000 krónum, nema þyngri 

refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum. Með mál út af slíkum brotum skal farið 
að hættíi opinberra mála. 

Nú vanrækir maður að vinna verk, sem orkubústjóri hefur fyrirskipað, sam- 
kvæmt reglugerð þessari, eða verk er ekki unnið á viðunandi hátt, og er orkubústjóra 
þá heimilt að láta vinna það, sem þörf krefur, á kostnað aðila. Skal þá greiða kostn- 
aðinn til bráðabirgða úr sjóði orkuveitunnar en innheimta síðan hjá aðila með 
lögtaki ef þörf krefur, sbr. 76. gr. Orkulaga nr. 58 29. apríl 1967.
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Reglugerð þessi, sem sett er skv. lögum um Orkubú Vestfjarða nr. 66 31. 
maí 1976, Vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 er 
hér með staðfest til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut 
eiga að máli. 

Jafnframt falla úr gildi reglugerðir Rafveitu Ísafjarðar nr. 230 1973 og Rafveitu 
Patrekshrepps nr. 71, 1972. 

Iðnaðarráðuneytið, 10. maí 1978. 

Gunnar Thoroddsen. nn 
Páll Flygenring. 
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GJALDSKRÁ 

Orkubús Vestfjarða. 

Orkubú Vestfjarða selur raforku í smásölu á þann hátt og við því verði, sem 
hér segir: 

Orku- og aflverð fastagjöld. 

A. Lýsing. 

1.1. Fast gjald .................00 0000. kr. 710.00 á mán. 
Orkugjald .............0.020 00... — 90.40 á kWst. 

1.2. Fast gjald „............0200 0... — 710.00 á mán. 
Flatarmálsgjald ............0..0.2000 00. en. skv. skýringu. 

Orkugjald ...........020202 000. — 48.70 á kWst. 

1.3. Útilýsing: 
Fast gjald ............2.. 00... — 710.00 á mán. 

Orkugjald ..............00. 0... — 24.00 á kWst. 
14. Útilýsing: 

Fast gjald ............200000 00. — 710.00 á mán. 
Fastagjald á ljósker ...........00%000 0... 0. — 6X710.00 á mán. 
Orkugjald ..............2000 00. sr — 11.30 á kWst. 

15. Húsbyggingar: 
Fast gjald ............00.00 000 —- 710.00 á mán. 
Orkugjald ...........00.. 000 — 37.20 á kWst. 

B. Heimili. 
2.1. Fast gjald .........0.02020200 0000 kr. 1 200.00 á mán. 

Orkugjald ............220 0200 — 23.50 á kWst. 

2.2. Notkun til búrekstrar o. fl. í dreifbýli. 
Markmæling: 

Aflgjald, lágmark 4KW ..........00.00 000 — 123 600.00 á ári 
Aflgjald umfram 4kKW að hámarki 20 kW ...... — 16 800.00/KW á ári 
Orkugjald af allri notkun .........0.00.00000..0... — 3.20 á kWst. 

Orkugjald umfram aflstillingu .................. — 23.50 á kWst. 

C. Vélanotkun o. fl. 
3.1. Fast gjald ..............20020 00... ene kr. 710.00 á mán. 

Flatarmálsgjald .............20200 000... skv. skýringu. 

Orkugjald ...........000000 00. — 48.70 á kWst.
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3.2. Fast gjald ...............000000.. eeen — 710.00 á mán. 
Aflgjald lágmark 3 KW ........0000 000 — 30 278.00/KW á ári 
Flatarmálsgjald ............0.0.02 0000... skv. skýringu. 
Orkugjald ............... 000 — 940 á kWst. 

3.3. Súgþurrkun 1. júní—31. október: 
Fast gjald .........00020002 00 — 710.00 á mán. 

Aflgjald .............00 0000 —  9412.00/KW á ári 
Orkugjald ............200 0000 — 4.00 á kWst. 

D. Húshitun. 
4.1. Fast gjald ............00.00.00 000 kr. 710.00 á mán. 

Aflgjald fyrir uppsett afl .........0000 000. —  1320.00/KW á ári 

Orkugjald #...............2000.0 nn nn — 16.80 á kWst. 
Enginn roftími. 

d.2. Fast gjald ............2.20000 000. 000 — 710.00 á mán. 
Aflgjald fyrir uppsett afl ........0...00.00..... —  1320.00/KW á ári 

Orkugjald ..........0...0000 0... — 11.20/kWst. 

Roftími allt að 1 klst. á dag. 

43. Fast gjald .............0.00. 0000 — 710.00 á mán. 
Aflgjald fyrir uppsett afl ...................... —  1320.00/KW á ári 

Orkugjald ...........0....0000 000 — 540 á kWst. 
Roftími allt að 3 klst. á dag. 

4.4. Markmæling: 

Fast gjald ..........0..00.200 0000 — 710.00 á mán. 
Aflgjald lásmark 5kW, hámark 20KW .......... — 7 060.00/KW á ári 
Orkugjald af allri notkun .......0.0..0.0.00.0... — 340 á kWst. 

Orkugjald af umfram aflstillingu .............. — 23.50 á kWst. 

E. Sumar- og næturhitun. 
4.5. Sumarhitun: 

Fast gjald ............20200 0000 — 710.00 á mán. 

Orkugjald .............00.0 0000 — 3.40 á kWst. 
4.6. Næturhitun: 

Fast gjald .............02.0.0. 000 — 710.00 á mán. 
Aflgjald lágmark 2KW ......00. 0. — 1320.00/KW á ári. 
Orkugjald ............... 000 — 340 á kWst. 

F. Annað. 
5.1. Gjöld fyrir lokun og enduropnun veitu í hvert skipti kr. 4 320.00. 
5.2. Sérsamningar. 

1. Flatarmálsgjöld. 
taxtar 1.2. og 3.1.: 

Verslanir, skrifstofur vinnustofur o. þ. h. ...... kr. 26.00 á m? á mán. 

Gangar, geymslur o. þ. h. .......0.0000000 0... — 13.00 á m? á mán. 
taxti 3.2.: 

Fyrir hverja flatarmálseiningu ................ — 282.00 
Einingar: 
A. Félagsheimili, skóla gistihús, sjúkrahús o. þ. h.: 20 m? mælt innan útveggja. 
B. Fiskvinnslustöðvar, iðnaðar- og iðjuhús o. þ.h.: 30 m? fyrir vinnslurúm, 40 m? 

fyrir geymslurúm.
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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 
hjá fiskibræðslum, fiskimjölsverksmiðjum og til hliðstæðra nota, er gjald- 
skylt afl meðaltal tveggja hæstu álestra. Álestur fari að jafnaði fram í byrjun 

hvers mánaðar. 
2.3. Ef ekki eru 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 

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. 

vð ið 

4. Götulýsing. 

Orkubú Vestfjarða sér um uppsetningu götulýsingarkerfis samkv. ósk notanda, 
sem greiðir 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 sérstaka 
samninga um skilyrði fyrir tengingu. Þar sem framleiðslukostnaður orku er sér- 
staklega hár, svo sem á dísilrafstöðvasvæðum, eða flutningsgeta og/eða spennaafl er 

takmarkað, áskilur O. V. sér rétt til þess að gefa ekki kost á gjaldskrárliðum, þar 
sem orkugjald er lágt og/eða orkunotkun mikil. 

6. Annað. 

Söluskattur og hliðstæð gjöld 20% og 13% verðjöfnunargjald eru innifalin í 
öllum gsjaldskrárliðum nema raforku til húsahitunar og kWst.-gjaldi í gjaldskrárlið 

2.2. 
Gjaldskrárverðin breytast til samræmis við söluskattsbreytingar, og/eða breyt- 

ingar sem kunna að verða gerðar á verðjöfnunargjaldi. 

8. Hitun. 

8.1. Heimilt er að selja órofna heimilisnotkun (B—2.1) um sama mæli og D-4.1 
og 43 reiknast þá til viðbótar fastagjald 4.3 samkvæmt taxta B—2.1 marg- 
faldað með tölunni 5. í sumarbústöðum skal reikna hverja heila 25 m? af heildar- 
flatarmáli bústaðarins sem eitt herbergi, enda sé eingöngu um sumarnotkun að 
ræða. 

8.2. Sumarhitun. Gildistímabil sumarhitunarleyfa er 1. maí til 30. sept. ár hvert. Ef 
notkun sumarorku fellur niður eða verður óeðlilega lítil fyrir fyrrgreint tíma- 
bil, að mati orkubússtjóra, endurnýjast viðkomandi leyfi ekki sjálfkrafa á næsta 
ári eins og ef um eðlilega notkun hefði verið að ræða.
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9.1. 

92. 

10.1. 

10.2. 

10.3. 

10.4. 

10.5. 

10.6. 

9. Annað. 

Sérsamningar. Ef sérstaklega stendur á, getur notandi leitað eftir sérstökum 
samningi um raforkukaup. Orkubústjóra er heimilt að leyfa tengingu einstakra 

tækja við kerfi Orkubúsins án mælis um stundarsakir, að því tilskyldu, að 

greiðsla komi fyrir í samningi 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. 

Heimtaugargjöld Orkubús Vestfjarða í kaupstöðum, kauptúnum og þorpum 
tengd veitusvæði Orkubúsins og með fasta íbúatölu 50 eða fleiri samkvæmt 
skrá Hagstofu Íslands á hverjum tíma miðað við áramót. 
Orkubúið ákveður stærð og gerð heimtauga eða spennistöðva fyrir hverja 
húsveitu. 
Ein heimtaug er lögð að eign eða eignum á hverri lóð og greiðist heimtaugar- 
gjald af hverri heimfaug eða spennistöð sem hér segir: 

Gjald af vfirlengd 

Varstærð Stofngjald Jarðstrengur Loftlina 

Amp. Kr. kr./m. kr./stólpa 

63 144 900 4 360 45 540 
100 171 100 5 050 51 750 
200 278 800 7570 
300 549 200 9180 

Bráðabirgðaheimtausgar greiðast skv. kostnaði. 

Tengingar með meiri flutningsgetu eða annarri spennu greiðast samkv. kostnaði. 

Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, stystu greið- 
færa leið að varkassa á útvegg götuhliðar hússins. Teljist hagkvæmara að hafa 
varkassa á innvesg skal leita samþykkis Orkubús Vestfjarða um serð og frá- 
sang pÍpu, sem heimtaugarstrengurinn verður dreginn í. Af jarðstrengsheim- 

aug með flutningsgetu 200 A og 300 A greiðist yfirlengdargjald af vegalengd 
frá stofnkassa að rofa í dreifistöð að frádregnum 25 m í lóð. Af vegalengd 
umfram 125 m í götn greiðist ekki yfirlensdargjald. Lensd loftlínuheimtaugsar 

reiknast frá næsta stólna í sötulínu, stystu greiðfæra leið að varkassa. 

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, fiskimjöls- 
bræðslum, iðnaðarhúsnæði. verslunarhúsnæði o. s. frv., skal staðsetning þess 

ákveðin með sambykki Orkubús Vestfjarða í hverju tilviki og skal húsnæðis- 
aðstaðan fullnægja þeim kröfum sem gerðar eru um húsnæði til þessara nota. 

Húsnæðið — uppsteypt hús — er lagt Orkubúi Vestfjarða til að kostnaðar- 
lausu, en það sér um allan kostnað við fullnaðarfrágang húsnæðis eftir nánara 
samkomulasi þar um, hverju sinni. 

. Telji Orkubú Vestfjarða að auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða stækks 
spenni, eða notandi óskar eftir þeirri aukningu skal notandi greiða helming 
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kostnaðar samkvæmt heimtaugargjaldskrá fyrir íbúðarhús, en allan kostnað 
samkvæmt kostnaðarreikningi, fyrir iðnaðar- og verslunarhús o. þ. h. 

11. Heimtfaugargjald í sveitum. 

11.1 Hver sá, er óskar að fá rafmagn frá Orkubúi Vestfjarða eða fá heimtaus, sem 
fyrir er eða fá tengt hús eða viðbyggingu við hús, sem er grunngjaldsskylt 
(sbr. 2. gr.), skal hafa greitt heimtaugargjald tl Orkubús Vestfjarða áður en 
lagning veitunnar er hafin. Óheimil er rafmagnsnotkun um heimtaug nema 

framangreindu skilyrði um greiðslu heimtaugargjaldsins hafi verið fullnægt. 

11.2. Heimtaugargjald skal vera grunngjald af fasteign að viðbættum hundraðs- 
hluta af fasteignamatsverði. Grunngjald skal vera kr. 119 320 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 festeignamatsverðs, sem er fram yfir kr. 11 000 000, 
enda sé samanlögð lengd háspennu- og lágsnennulinu veitunnar ekki yfir 1.6 km. 
á hverja, 119 320 krónur, sem áætlað er að greiðist í grunngjöldum. Framan- 
greint grunngjald kr. 119 320 miðast við vísitölu byggingarkostnaðar, 2510 stig. 

Grunngjald breytist í sama hlutfalli og vísitalan til hækkunar eða lækkunar 
þannig, að vísitalan 1. janúar ár hvert er lögð til grundvallar grunngjaldi 
almanaksársins. 

Ef ekki er fyrir hendi mat á fasteign, sem greiða skal heimtausargjald af, 
setur orkubústjóri áætlað matsverð með hliðsjón af þeim reglum, sem fast- 

eignamat ríkisins fer eftir við mat fasteigna og ákveðið heimtaugarsjald í 

samræmi við það. Hús í smíðum skal meta sem fullbyggt væri, enda skal liggja 
fyrir staðfest teikning af því. 

Heimtaugargjald 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 kostnaðir af breytingu heimtausar 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 heim- 
fangargjöld hækka samkv. nánari ákvörðun ráðherra með hliðsjón af áætluðu 

kostnaðarverði af þeim línum, sem fram yfir eru. 

Lagning heimtausar 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 er úr gildi 

felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 453 28. desember 1977. 

Iðnaðarráðuneytið, 10. maí 1978. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Kristmundur Halldórsson.
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AUGLÝSING 

um friðlýsingu Öskju í Ódáðahrauni. 

Samkvæmt heimild í 22. gr. laga nr. 47/1971 um náttúruvernd hefur Náttúru- 
verndarráð ákveðið fyrir sitt leyti að lýsa Öskju í Ódáðahrauni, Suður-Þingeyjar- 

sýslu, náttúruvætti. 

Mörk hins friðlýsta svæðis fylgja hábrúnum öskjunnar allt í kring. Vikraborgir 
í Öskjuhrauni teljast til náttúruvættisins. 

Um svæðið gilda eftirfarandi reglur: 

Mannvirkjagerð og jarðrask allt er óheimilt nema með leyfi Náttúruverndarráðs. 
Akstur er hvergi leyfður innan hins friðlýsta svæðis nema um rudda slóð og 

bílastæði við Vikraborgir. 
Gangandi fólki er heimil för um svæðið og dvöl þar enda sé þess sætt að ekki 
spillist gróður eða minjar. 
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Til undanþágu frá reglum þessum þarf leyfi Náttúruverndarráðs eða þess sem fer 
með umboð ráðsins. 

Um viðurlög vegna brota á reglum þessum fer eftir ákvæðum nátúruverndarlaga. 

Ráðuneytið er samþykkt friðlýsingunni sem tekur gildi við birtingu þessarar 
auglýsingar í Stjórnartíðindum. 

Menntamálaráðuneytið, 3. april 1978. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 0 

Runólfur Þórarinsson. 

Nr. 195. 24. maí 1978. 

REGLUGERÐ 

um tollfrjálsan farangur ferðamanna og farmanna við komu frá útlöndum. 

1. gr. 

Ferðabúnaður og annar farangur. 

Ferðamönnum búsettum hér á landi, er heimilt að hafa með sér, án greiðslu 
aðflutningsgjalda, fatnað og ferðabúnað, sem þeir hafa haft með sér héðan til útlanda 
og auk þess varning fenginn erlendis í ferðinni eða um borð í skipi eða flugvél — 

annan en þann, sem talinn er í 2. gr. — fyrir allt að 32000 kr. að smásöluverði 
erlendis. Andvirði annarra vara en fatnaðar má þó eigi nema meiru en 16000 kr. 
og andvirði matvæla (þar með talið sælgæti) eigi meiru en 3 200 kr. Þó má andvirði 
myndavéla, sjónauka, útvarpstækja og segulbandstækja nema % hlutum (24 000 kr.) 
af upphæðinni, enda sangi tollgæslumenn úr skugga um, að andvirði nýrra vara 
í heild fari ekki fram úr 32 000 kr. Börn yngri en 12 ára skulu njóta hálfra þeirra 
réttinda er að framan greinir. 

Ferðamenn eru háðir innflutningstakmörkunum í 3. og 4. gr. 

Skipverjar og flugliðar innlendra farartækja mega hafa með sér án greiðslu að- 

flutningsgjalda varning slíkan og greinir í Í. málslið þessarar greinar fyrir allt að 
7000 kr. við hverja komu til landsins, hafi þeir verið 20 daga eða skemur í ferð. 

Tilsvarandi undanþága er 21 000 kr. fyrir lengri ferð en 20 daga og 32 000 kr. fyrir 

lengri ferð en 40 daga. Aðilar, sem þessi mer. tekur til, eru sjálfráðir um það, 

hvaða vörutegund þeir taka með sér skv. þessu heimildarákvæði, og eru eigi háðir 

öðrum takmörkunum en þeim er leiða af 3. og 4. gr. 

Ferðamönnum, búsettum erlendis, er heimilt að hafa með sér til landsins án 

greiðslu aðflutningsgjalda, til eigin nota á ferðalaginu, íverufatnað, sængurföt, við- 

legnútbúnað og annan ferðabúnað, að því tilskildu, að varningur þessi geti talist 
hæfilegur og eðlilegur miðað við tilgang ferðalagsins, dvalartíma viðkomandi hér- 

lendis og hagi hans að öðru leyti og varningurinn verði enn fremur fluttur úr 

landi við brottför eigandans að svo miklu leyti sem hann eyðist eigi hérlendis. 

2. gr. 

Áfengi og tóbaksvörur. 

Við komu til landsins er ferðamönnum og áhöfnum heimilt að hafa með- 
ferðis án greiðslu aðflutningsgjalda eftirtalið magn af áfengi og tóbaksvörum, sbr. 
þó 3. mgr. 4. gr.
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Áfengi þó ekki yfir 
47% styrkleika Tóbak Öl 

1. Ferðamenn  .........0...0..... 101. Auk þess 1.01. 200 stk. vindlingar 
af víni undir 21% eða 250 gr. af öðru 

tóbaki 

2. Skipverjar á íslenskum skipum 
sem eru lengur í ferð en 20 daga 2 X 0.75 1. 400 stk. vindlingar 48 fl. 
(Skipstjóra, 1. stýrimanni, 1. vél- eða 500 gr. af öðru 
stjóra og bryta er heimill jafnstór tóbaki 
aukaskammtur til risnu um borð) 

3. Skipverjar á erlendum skipum og 
þeim íslenskum skipum sem eru 

20 daga eða skemur í ferð ...... 0751. 200 stk. vindlingar 24 fl. 

(Skipstjóra, 1. stýrimanni, 1. vél- eða 250 gr. af öðru 
stjóra og bryta er heimill jafnstór tóbaki 
aukaskammtur til risnu um borð) 

4. Flugáhafnir (þar með taldar 
aukaáhafnir)  ................ 0.375 1. 100 stk. vindlingar 182 fl. 

eða 125 gr. af öðru 
tóbaki 

Skipverjar á Íslenskum skipum, sem í fyrsta sinn er siglt til íslenskrar hafnar 
eða hafa verið erlendis til viðgerðar eða breytinga, skulu tollafgreiddir samkvæmt 
3. tl. 

Í þessu sambandi reiknast hver vindill vega 5 gr., hver smávindill 25 gr. og hver 
vindlingur 1.25 gr. Smávindlar 1.6 gr. og léttari reiknast sem vindlingar. Hver flaska 
af öli má innihalda allt að 0.5 1. 

Ef skip í utanlandssiglingum hefur viðdvöl hérlendis samfleytt í 7 daga, má veita 
skipverjum undan innsigli 200 stk. af vindlingum eða 250 gr. af öðru tóbaki til hverra 
7 daga. Skipstjóra, 1. stýrimanni, 1. vélstjóra og bryta skal heimill jafnstór auka- 
skammtur til risnu um borð. 

Lágmarksaldur til innflutnings áfengis samkvæmt reglum þessum er 20 ár og 
15 ár að því er varðar innflutning á tóbaki. Tollgæslumaður getur krafist þess, að 
lágmarksaldur sé sannaður með framvísun nafnskírteinis eða á annan fullnægjandi 
hátt. 

3. gr. 

Innflutningsbann. 

Ákvæði reglugerðar þessarar veita eigi undanþágu frá innflutningsbanni sem 
kann að vera á ýmsum vörutegundum. 

Innflutningur á vörum sem vegna sóttvarna eða af öðrum öryggisráðstöfunum 
eru háðar innflutningstakmörkunum eða leyfisveitingum er óheimill samkvæmt 1. 

gr. Geta því m. a. eftirtaldar vörur eigi notið tollfrelsis samkvæmt reglugerð þessari: 
1. Egg og hvers konar afurðir alifugla. 
2. Smjör. 

3. Lyf umfram þau sem eru til persónulegra nota viðkomandi far- eða ferðamanns. 
4. Skotvopn.
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4. gr. 

Takmarkanir. 

Tollundanþágur skv. 1. og 2. gr. gilda einungis um varning sem viðkomandi far- 

eða ferðamaður hefur í eigin vörslu við komu frá útlöndum og innfluttur er til per- 

sónulegra nota viðkomandi, fjölskyldu hans eða til smágjafa. 

Tollyfirvaldi er heimilt að ákveða, að hátollavörur sömu tegundar megi eigi 

flytja tollfrjálst inn skv. 1. gr. nema fyrir tiltekinn hluta af þargreindum fjárhæðum. 

Flugliðar, far- og ferðamenn njóta eigi oftar en einu sinni á sama sólarhringnum 

tollundanþágu skv. 1. og 2. gr. 

Tollundanþága ferðamanna skv. 1. mgr. 1. gr. gildir eigi um hluta af verði munar, 

en tollundanþága skipverja og flugliða innlendra farartækja skv. 3. mgr. 1. gr., getur 

þó gilt um hluta af verði munar svo framarlega sem verðmæti viðkomandi munar sé 

innan við tvöfalda þá fjárhæð, sem tilgreind er í 3. mgr. Í. gr. 

5. gr. 

Af vörum sem eru undanþegnar tollum samkvæmt reglugerð þessari falla einnig 

niður önnur aðflutningsgjöld, söluskattur við innflutning og einkasölugjöld. 

6. gr. 

Framvísunarskylda o. fl. 

Farþegi sem kemur til landsins frá útlöndum, skal við komu ótilkvaddur fram- 

vísa öllum farangri sínum við tollgæslumann. Að því búnu ber tollgæslumanni að 

inna farþega eftir, hvort hann hafi meðferðis tollskyldan varning eða varning sem 

innflutningur er bannaður á eða háður er innflutningstakmörkunum. Ef farþegi 

kveðst hafa meðferðis tollskyldan varning, þ. e. annan, meiri eða verðmætari varn- 

ing en heimilaður er innflutningur á án greiðslu aðflutningsgjalda samkvæmt 1. og 

2. gr. þessarar reglugerðar, skal hann skýra tollgæslumanni nákvæmlega frá varn- 

ingnum og verðmæti hans. Af þeim varningi skal greiða aðflutningsgjöld að svo 

miklu leyti sem innflutningur hans er heimill. 

Þar sem tollafgreiðsla farþega fer fram, er tollyfirvaldi heimilt að hafa aðskilda 

tollafgreiðslu, annars vegar fyrir þá sem hafa engan tollskyldan farangur meðferðis 

við komu til landsins og hins vegar fyrir þá sem annað hvort hafa tollskyldan farangur 

meðferðis eða farangur sem háður er innflutningstakmörkunum eða banni. Fyrr- 

nefndir farþegar skulu ganga um hlið, merkt grænu, átthyrndu skilti með áletruninni: 

„ENGINN TOLLSKYLDUR VARNINGUR“. Síðarnefndir farþegar skulu ganga um hlið, 

merkt rauðu, ferhyrndu skilti með áletruninni: „TOLLSKYLDUR VARNINGUR“. Við 

skiltin skal skráð „TOLLGÆSLA“. Áletranir skulu vera á íslensku og þeim erlendu 

tungumálum sem tollyfirvaldi þykir ástæða til. 

Um leið og farþegi hefur gengið um hlið sem merkt er samkvæmt framansögðu, 

telst hann hafa svarað því, sem tollgæslumanni bæri ella að spyrja um, hvort hann 

hafi meðferðis tollskyldan varning eða varning sem háður er innflutningstakmörkun- 

um eða banni. 
Við tollafgreiðslu aðkomufars skal sérhver farmaður gera tollgæslunni skriflega 

grein fyrir öllum varningi sem hann hefur meðferðis, hvort sem hann er tollskyldur 

eða ekki, og framvísa honum ótilkvaddur fyrir tollgæslumanni. 

Óski tollgæslumaður eftir því að skoða farangur farþega eða farmanns, skulu 

þeir veita til þess alla aðstoð með því að opna töskur og umbúðir, taka upp úr þeim 

og gefa þær upplýsingar um farangurinn sem um er beðið. Komi fram varningur 

við þessa skoðun, sem ekki er greint frá eins og fyrir er mælt hér að framan, skoðast 

hann ólöglega innfluttur og skal gerður upptækur til ríkissjóðs.
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7. gr. 

Ýmis ákvæði. 

Nú er varningur sem tollafgreiddur hefur verið samkvæmt reglugerð þessari, 
seldur eða boðinn til sölu án þess að aðflutningsgjöld hafi áður verið greidd, og 
varðar það þá refsingu samkvæmt ÍX. kafla laga nr. 59 28. maí 1969 um tollheimtu 
og tolleftirlit. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 4. og 5. tl. 1. mgr., sbr. 2. mgr. 
2. gr. og 42. tl. 3. gr. tollskrárlaga nr. 120 31. desember 1976 svo og ákvæðum laga 
nr. 59 28. maí 1969 um tollheimtu og tolleftirlit skal öðlast gildi þegar í stað. Jafn- 

framt er úr gildi numin reglugerð nr. 151 12. apríl 1978 um sama efni. 

Fjármálaráðuneytið, 24. maí 1978. 

Matthías Á. Mathiesen. 
  

Höskuldur Jónsson. 

22. tebrúar 1978. Nr. 196. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir verðlaunasjóð hjónanna Lárusar 
Björnssonar bónda og Péturínu Jóhannsdóttur húsfreyju, í Grímstungu, Áshreppi, 

Austur-Húnavatnssýslu, útgefin á venjulegan hátt ad madatum af dómsmálaráðherra 
22. febrúar 1978. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir verðlaunasjóð hjónanna Lárusar Björnssonar bónda og Péturínu 

Jóhannsdóttur, húsfreyju í Grímstungu, Áshreppi, 

Austur-Húnavatnssýslu. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir verðlaunasjóður Lárusar Björnssonar og Péturínu Jóhannsdóttur. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður af vinum þeirra Grímstunguhjóna í Vatnsdal og víðar, 

hinn 13. maí 1960, í tilefni af 50 ára búskap Lárusar, 45 ára hjúskap þeirra hjóna 
og 70 ára afmæli Lárusar þann 10. desember s. 1. 

3. gr. 
Stofnfé sjóðsins er kr. 27 500.00, er ávaxtist í Sparisjóði A-Hún. Höfuðstól sjóðsins 

má aldrei skerða, né heldur sameina öðrum sjóði eða sjóðum. Tekjur sjóðsins eru 
sá hluti vaxta, er ekki komi til útborgunar (sbr. 6. gr.), svo og áheit og gjafir eða önnur 
framlög. Er allt slíkt jafnt háð ákvæðum skipulagsskrár, sem frumstofninn og má 

aldrei skerða. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa fimm menn þannig: Ráðunautur í búfjárrækt fyrir A.-Húna- 

vatnssýslu, formaður búnaðarsambands A.-Hún., formaður búnaðarfélags Áshrepps, 

einn maður kosinn af sýslunefnd A.-Hún. til 4 ára í einu, einn niðji hjónanna Lárusar 

Björnssonar og Péturínu Jóhannsdóttur, bónda í Grímstungu, meðan til er, annars
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einhver niðji búsettur í hreppnum kjörinn af hreppsnefnd. Sé þetta hvorugt til staðar, 
kýs hreppsnefnd Áshrepps einn mann til 4 ára í senn. Gæslumaður og formaður 

sjóðstjórnar er formaður búnaðarfélags Áshrepps. Halda skal gerðabók fyrir sjóðinn 

og færa þar árlega reikninga hans, fundargerðir og annað sem viðkemur honum. 

Reikninga sjóðsins skal endurskoða af sýslunefnd. 

5. gr. 
Starfssvæði sjóðsins er A.-Húnavatnssýsla og skal stjórn hans að jafnaði veita 

árlega verðlaun úr honum til þeirra bænda eða einstaklinga, er ná athyglisverðum 

árangri í kynbótum sauðfjár, hrossa og nautgripa. 
Fyrir afrek í sauðfjárrækt má veita verðlaun fyrir eftirfarandi atriði: 

1. Þeim sem nær bestum árangri í afurðum af fjárstofni sínum, enda sanni hann 
það með öruggu skýrsluhaldi og sé starfandi í sauðfjárræktarfélagi. Heimilt er að 

veita ekki verðlaun árlega. 

2. Þeim er sýnir kostamestan afkvæmahóp hrúta þau ár sem afkvæmasýningar eru 
haldnar, enda sé hópurinn mjög kostamikill. 

3. Þeim sem framleitt hefur þann hrút, sem best reynist við afkvæmarannsóknir 

á hverjum $ árum. 

4. Þeim bændum er ná bestum árangri í afurðum mjólkurkúa sinna samkvæmt 
skýrslum á vegum Búnaðarsamb. Austur-Húnavatnssýslu. 

Verðlaun til hrossaræktar veitast þau ár sem sýningar eru og þá jafnaðarlegast 
fyrir best tamið kynbótahross. 

Svo er og heimilt að verðlauna hvern þann félagsskap er vinnur að ræktun 
sauðfjár, hrossa og nautgripa og markverðum árangri nær í því starfi. 

Sjóðstjórnin hefur heimild til að veita verðlaun til fleiri en einnar búgreinar á 

sama ári ef sérstaklega stendur á. 

6. gr. 
Ávallt skal minnst %M ársvaxta leggjast við höfuðstól. Þá getur sjóðsstjórnin 

ákveðið að meira af þeim leggist við höfuðstólinn, ef henni finnst ekki ástæða til 

fullra verðlaunaveitinga eitthvert ár. Verðlaun séu veitt í peningum ásamt skraut- 
rituðu skjali, er í séu færð helstu atriði verðlaunaveitingarinnar. 

7. gr. 
Skipulagsskrá þessari má ekki breyta nema með samþykki Grímstunguhjóna 

meðan þeirra nýtur við. Eftir þeirra dag getur sjóðsstjórnin breytt skipulagsskránni, 
ef hún er öll sammála um það og sýslunefnd A.-Húnavatnssýslu samþykkir það án 

mótatkvæða. 

  

Stjórnartíðindi B 17, nr. 176—196. Útgáfudagur 31. maí 1978.
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GJALDSKRÁ 

fyrir Vatnsveitu Akraness. 

1. gr. 

Almennur vatnsskattur. 

Af öllum húseignum og lóðum í lögsagnarumdæmi Akraneskaupstaðar sem 
virtar eru fasteignamati og liggja við vegi og opin svæði, þar sem vatnsæðar eru, 
skal greiða árlega vatnsskatt, sem nemur 0.12% af framreiknuðu gildandi fasteigna- 
mati eignarinnar hverju sinni. 

2. gr. 
Vatnsskattur samkv. 1. gr. skal hlíta eftirfarandi ákvæðum um minnsta gjald 

á rúmmetra í byggingum á viðkomandi lóð. 

Íbúðarhús ..........0......00 0000 minnst 19.60 kr. mö? 
Iðnaðarhús ...............00.002 020... e nn minnst  4.75 kr. mð 
Vörugeymslur ...........000.000 0000. minnst  4.75 kr. mö 
Allt annað húsnæði ...........00.0022 0000. minnst 19.60 kr. m3 

Þessi lágmarksgjöld, svo og önnur gjöld skv. þessari gjaldskrá breytast í sam- 
ræmi við fasteignamat eignarinnar. 

3. gr. 

Aukavatnsskattur. 

Auk vatnsskatts samkv. 1. gr. skal greiða aukavatnsskatt af húsum, er nota 
vatn til annars en venjulegra heimilisþarfa, vegna atvinnu, sem í þeim er rekin eða af 
öðrum ástæðum. Aukavatnsskatt skal innheimta samkv. mæli eða áætlun vatns- 
veitunnar með kr. 7.10 fyrir hvern rúmmetra vatns. Fyrir önnur vatnsafnot en 
þau, er að framan eru talin, skal hverju sinni greiddur aukavatnsskattur samkvæmt 
ákvörðun vatnsveitunnar. 

4. gr. 

Önnur gjöld. 

Greiða skal vatn sem selt er til skipa og báta í Akraneshöfn. Greiðsla skal 
vera kr. 135.10 fyrir hvern rúmmetra. 

5. gr. 
Allir, sem óska tengingar við dreifiæðar vatnsveitunnar, greiði stofngjald, er sé 

kr. 25.34 af fyrstu 2000 rúmmetrum húss og kr. 16.88 af því, sem þar fer yfir. 
B 43 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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6. gr. 

Gjald fyrir uppsetningu mælis skal vera kr. 5.880 pr. mæli. Mælaleiga skal 

vera sem hér segir: 

40 mm mælir og minni ........00000 0000... .v enn kr. 2027 pr. ár 
50 mm mælir .........000. 000 ss — 3378 pr. ár 
80 mm mælir ......0200000 s.s. s00s ns — 4053 pr. ár 

100 mm mælir ............0000000 0000 ess kr. 8107 pr. ár 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Akraness, staðfestist 
hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 til þess að öðlast gildi þegar 
í stað. 

Jafnframt fellur úr gildi Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Akraness nr. 105 5. apríl 1976. 

Félagsmálaráðuneytið, 18. maí 1978. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 198. 17. maí 1978. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um niðurjöfnun og innheimtu vatnsskatts 

á Hvammstanga nr. 416 31. desember 1973. 

1. gr. 
2. gr. orðist svo: 

Húseigsandi, sem beiðist tengingar við vatnsæðar vatnsveitunnar, skal leggja 
fram teikningu af vatnskerfi sínu ef óskað er. 

Húseigandi skal einnig greiða tengigjald til vatnsveitunnar áður en tenging fer 
fram og skal það miðast við rúmmál húss hans að utanmáli. Er gjaldið kr. 31 á 
hvern rúmmetra húss og er það miðað við vísitölu byggingarkostnaðar 176 stig. 

2. gr. 
3. gr. orðist svo: 

Vatnsskatt skal greiða af öllum húseignum á vatnsveitusvæðinu, sem virtar eru 

til fasteignamats og vatni er veitt Í eða næst til vatnsæða frá og nemur hann árlega 
sem næst 0.15% (0.15 af hundraði) fasteignamats, þ. e. a. s. af mati mannvirkja ásamt 
mati lóðar. Vatnsskattur skal ekki vera lægri en kr. 5000 árlega og breytist hlut- 
fallslega jafnt og vatnsskattur sem reiknaður er eftir fasteignamati. 

3. gr. 
3. mgr. 4. gr. orðist svo: 

Fyrir tímabundin og sérstök vatnsnot skal greiða, sem hér segir, auk almenns 
vatnsskatts. 

a. Fyrir vatnsnotkun í sláturhúsum: Á hverja slátraða sauðkind skal greiða kr. 8 
á hvern ká'f yngri en 6 mánaða kr. 38 en á hvern stórgrip eða alisvín kr. 115. 

b. Vatnsnot við fiskverkun skal greiða með kr. 96 á hverja smálest af innvegnum 
fiski.
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c. Vatnsnot af mjólkurvinnslu skal greiða með kr. 96 á hverja eitt þúsund lítra 
af innveginni mjólk. 

d. Greiðsla fyrir önnur vatnsnot, sem ekki eru upptalin í þessari grein skal fara 
eftir ákvörðun hreppsnefndar. 

e. Fyrir hverja smálest vatns ef selt er efiir mæli kr. 20. 
f. Framantalin gjöld hækki hlutfallslega og vatnsskattur reiknaður eftir fasteigna- 

mati. 

Reglugerðarbreyting þessi sem er samin og samþykkt af hreppsnefnd Hvamms- 
tangahrepps staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, til þess 
að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 17. maí 1978. 

F. hr. 

Haligrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

30. mars 1978. . Nr. 199. 

AUGLÝSING 

um staðfestingu á aðalskipulagi Seyðisfjarðar. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 30. mars 

1978 staðfest aðalskipulagsuppdrátt fyrir Seyðisfjörð. 

Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð, sem lög nr. 19/1964 gera ráð fyrir og 
hefur verið samþykktur af bæjarstjórn Seyðisfjarðar og skipulagsstjórn ríkis- 
ins. 

Félagsmálaráðuneytið, 30. mars 1978. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

22. maí 1978. Nr. 200. 
REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð um heilbrigðiseftirlit með klakstöðvum 

og eldisstöðvum, nr. 70/1972. 

1. gr. 

Við 9. gr. reglugerðarinnar bætist eftirfarandi. 

Eigendur eða umráðamenn klak- og eldisstöðva skulu láta fara fram sótthreinsun 
á öllum nýfrjóvguðum hrognum sem þeir hafa hug á að ala. Sótthreinsun skal fara 
fram á þann hátt sem Fisksjúkdómanefnd segir fyrir um. 

Héraðsdýralæknar eða fulltrúar Fisksjúkdómanefndar sem hún tilnefnir skulu 
líta eftir því að sótthreinsun fari fram á viðhlítandi hátt. Skulu þeir er eftirlit annast 
láta af hendi vottorð um það strax að verki loknu.
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Skylt er þeim sem ætla að sótthreinsa nýfrjóvguð hrogn að tilkynna það við- 
komandi héraðsdýralækni eða fulltrúa Fisksjúkdómanefndar með rúmum fyrirvara. 
Kostnað við sótthreinsun og eftirlit skulu eigendur hrognanna bera. 

2. gr. 
Reglugerð þessi er sett skv. lögum, nr. 76 20. júní 1970, um lax- og silungsveiði 

og öðlast þegar gildi. 

Landbúnaðarráðuneytið, 22. maí 1978. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Sveinbjörn Dagfinnsson. 

Nr. 201. , 22. maí 1978. 

AUGLÝSING 

um skilyrði fyrir ótakmörkuðu lækningaleyfi. 

Samkvæmt heimild í 2. grein laga nr. 108 31. desember 1973, sbr. lög nr. 80 23. júní 
1969, verður það fyrst um sinn og þar til öðruvísi verður ákveðið, gert að skilyrði 
fyrir ótakmörkuðu lækningaleyfi, að umsækjendur hafi segnt læknisstarfi við 
heilsugæslustöð fulla 6 mánuði að loknu námi í læknadeild og leggi fram skil- 
ríki fyrir þeirri þjónustu. 

Auglýsing nr. 63 29. mars 1963, með síðari breytingum, er hér með úr gildi felld. 

Þetta birtist hér með til leiðbeiningar þeim, er hlut eiga að máli. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 22. mai 1978. 

Matthías Bjarnason. FR 
Páll Sigurðsson. 

Nr. 202. 17. maí 1978. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 402/1976 um námslán og 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, 2. og 3. ár. 
Hjúkrunarskóli Íslands, 2. og 3. ár. 
Hússtjórnarkennaraskóli Íslands, 2. og 3. ár. 
Iðnskólar, framhaldsdeildir, 2. og 3. ár. 

Íþróitakennaraskóli Íslands. 
Leiklistarskóli Íslands. . 
Myndlista- og handíðaskóli Íslands, 3. og 4. ár. 
Nýi hjúkrunarskólinn, 2. og 3. ár. 
Stýrimannaskólar.
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Tónlistarskólar: 2 síðustu námsár kennaradeilda Tónlistarskólans í Reykjavík, 
svo og tónlistarnemar á 7. og 8. námsstigi skv. námsstigakerfi Tónlistarskólans 

í Reykjavík. 

Tækniskóli Íslands, raungreinadeild og tækninám, annað en meinatækni. 
Vélskólar. 
Þroskaþjálfaskóli Íslands, 2. og 3. ár. 
Nám á tæknifræðistigi og meinatækninám við Tækniskóla Íslands, svo og nám 

í framhaldsdeild Bændaskólans á Hvanneyri telst aðstoðarhæft skv. 1. gr. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 2. gr. laga nr. 57/1976, um 

námslán og námsstyrki, öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 17. maí 1978. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 
Birgir Thorlacius. 

16. maí 1978. Nr. 203. 

SAMÞYKKT 

um hundahald í Búðahreppi. 

1. gr. 
Hundahald er bannað í Búðahreppi, að undanskildum leitarhundum og hundum 

til aðstoðar blindu og fötluðu fólki, samkvæmt læknisráði. 

2. gr. 

Sveitarstjórn er heimilt að veita einstaklingum í hreppnum undanþágu til hunda- 
halds með eftirfarandi skilyrðum: 

a. Hundurinn skal skráður á skrifstofu hreppsins, og þar fær eigandi hundsins 
afhenta merkta plötu, sem jafnan skal vera Í ól um háls hundsins. 

b. Árlega skal sveitarsjóði greitt leyfisgjald fyrir þá hunda, sem undanþága er veitt 
fyrir. Gjaldið, sem sveitarstjórn ákveður fyrir eitt ár í senn, skal renna til þess 
að standa straum af kostnaði við eftirlit með hundum í hreppnum og skal upphæð 
þess við það miðuð. 

c. Skylt er hundeiganda að hafa hund sinn ábyrgðartryggðan hjá viðurkenndu 
tryggingarfélagi. 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 fullt vald hefur yfir honum. Eigi er leyfilegt að fara með hunda 
inn í matvöruverslanir eða aðra staði, þar sem matvæli eru um hönd höfð. 

e. Leyfi fyrir einstökum hundum eru jafnan háð því, að þeir raski eigi ró íbúa 
hreppsins og séu hvorki þeim né öðrum sem um hreppinn fara, til óþæginda. 

f. Hundeiganda ber að hlíta að öðru leyti lögum og reglum, er hundahald varða, 
þar á meðal reglum um árlega hreinsun hunda og greiðslu hundaskatts, svo og 
fyrirmælum sem heilbrigðisnefnd setur. 

Við brot á skilyrðum fyrir undanþágu til hundahalds skal fjarlægja viðkomandi 
hund. Skal hundinum komið fyrir sé um minni háttar brot að ræða í fyrsta skipti. 
Eigandi hundsins yrði þá að leysa hundinn þaðan út gegn greiðslu alls kostnaðar
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vegna brotsins. Sé um að ræða alvarlegt brot eða ítrekað brot, afturkallast við- 

komandi undanþága til hundahaldsins. 
Sveitarstjórn er heimilt, hvenær sem er, að afturkalla leyfi fyrir einstökum 

hundum eða öll leyfi, telji hún þess þörf. 

3. gr. 
Ofangreind samþykkt hreppsnefndar Búðahrepps, staðfestist hér með skv. Í. 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, 16. maí 1978. 

F. h. r. 

Páll Sigurðsson. 
  
Ingimar Sigurðsson. 

Nr. 204. . 29. maí 1978. 
AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli fyrir fram- 

leiðslu frysts humars á humarvertíðinni 1978. 

Með skirskotun 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 1978: 

6X5 lbs. og 55 lbs. í skel garndreginni. pr. lbs. Cif. U.S.A. 

T— 9 0... kr. 1981 
912 0... — 1868 
1219 2... — 1755 
1518 2... — 1585 
1824 0... — 1358 
2430 — 1189 

53 kg í skel með görn. 

TÁ8 2... kr. 1472 
1ð—19 ...........0002 0000 — 1302 
1530 ........20. 00 — 1109 
90—45 .......0.0 0200 — 826 

6X3 kg og 5X6 lbs. í skel með görn. pr. lbs. Cif. Milano 

35—60 .........00 000 kr. 571 
4560 0... — 571 

65 Ibs. í skel með görn. pr. lbs. Cif. U.S.A. 

T— 9 kr. 1783 
Q—198 2... — 1681 
1915 2... — 1580 
1518 ........... 000 — 1427 
1884 2... — 1222 

DA—30 0 — 1070 

Verðbil verður 3%.
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Greiðslur í sjóðinn eða úr honum miðast við 50% af verðbreytingu frá grund- 
vallarverði að viðbættu eða frádregnu verðbili. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 29. maí 1978. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds. 
  

Kristín Magnússon. 

19. maí 1978. Nr. 205. 
REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð um holræsi og holræsagjöld í Höfðahreppi, 

Skagaströnd nr. 12 11. janúar 1974. 

1. gr. 
Í stað kr. 5000 í tengigjald komi kr. 10 000 í 2 . grein. 

. 2. gr. 
Í stað lágmarksgjalds kr. 500 í 6. gr. komi kr. 5 000. 

3. gr. 
Framantalin gjöld samkv. 2. og 6. gr. eru miðuð við bygsingarvísitöluna 159 stig 

1. nóvember 1977 og breytast einu sinni á ári til samræmis við byggingarvísitöluna 
eins og hún er 1. nóvember ár hvert. Þó má hækkun ekki nema meiru en 50% 
án samþykkis ráðuneytisins. 

Reglugerðarbreyting þessi sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Höfða- 
hrepps, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 til þess að 
öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 19, mai 1978. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

23. maí 1978. Nr. 206. 

REGLUR 

um Íslensku UNESCO-nefndina. 

1. Starfsreglur. 

j 1. gr. 

Íslenska UNESCO-nefndin er stofnuð Í samræmi við VII. kafla stofnskrár 
Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna (United Nations Educational, Scien- 

tific and Cultural Organization — UNESCO). 
Nefndin heyrir undir menntamálaráðuneytið.
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2. gr. . 
Hlutverk nefndarinnar er að vera ríkisstjórninni og sendinefnd Íslands á aðal- 

ráðstefnu UNESCO til ráðuneytis í málum, er varða UNESCO, og tengiliður milli 
UNESCO og íslenskra mennta-, vísinda- og annarra menningarstofnana. 

3. gr. 
Nefndin annast upplýsingastarfsemi um málefni UNESCO á Íslandi og hefur 

samvinnu við aðrar Íslenskar nefndir, sem starfa að málefnum Sameinuðu þjóðanna 

og sérstofnana þeirra. 

4. gr. 
Nefndin getur að eigin frumkvæði tekið til meðferðar hvert það verkefni, sem 

telja má í verkahring UNESCO og brýtur ekki í bága við ákvarðanir og stefnu 

Íslendinga í utanríkismálum. 
Þá er menntamálaráðuneytinu heimilt að fela nefndinni ráðgjafarstörf um aðra 

fjölþjóðlesa menningarsamvinnu, sem Ísland er aðili að, svo sem á vegum Evrópu- 
ráðsins, Efnahags- og framfarastofnunarinnar (Organization for Economic Co- 
operation and Development — OECD), eða á norrænum vettvangi. 

Þegar nefndin fjallar um önnur mál en þau sem einungis varða UNESCO, má 
einnig kveðja á fund aðila sem ekki eiga sæti í nefndinni. 

II. Skipun nefndarinnar. 

5. gr. 

Menntamálaráðherra skipar nefndina til fjögurra ára í senn. 
Í hana skulu skipaðir eftirtaldir aðilar: 

1. 
Formaður nefndarinnar, varaformaður og ritari skipaðir af menntamálaráðherra 
án tilnefningar; 

4. fulltrúi samkvæmt tilnefningu utanríkisráðuneytisins; 
5. rektor Háskóla Íslands; 
6. rektor Kennaraháskóla Íslands; 
7. útvarpsstjóri; 

8. formaður Menntamálaráðs; 
9. formaður framkvæmdanefndar Rannsóknaráðs ríkisins; 

10. formaður Bandalags íslenskra listamanna; 
11. forseti Vísindafélags Íslendinga; 
12. landsbókavörður; 

13. þjóðminjavörður; 
14. þjóðskjalavörður; 
15. forstöðumaður Listasafns Íslands; 
16. forstöðumaður Stofnunar Árna Magnússonar á Íslandi; 
17. formaður Sambands íslenskra barnakennara; 
18. formaður Félags háskólamenntaðra kennara; 
19. formaður Landssambands framhaldsskólakennara; 
20. formaður Félags skólastjóra og yfirkennara á grunnskólastigi; 
21. formaður Félags menntaskólakennara; 
22. formaður Æskulýðssambands Íslands; 

23. formaður Æskulýðsráðs ríkisins; 

24. hagstofustjóri; 
25. formaður stofnunarinnar Aðstoð Íslands við þróunarlöndin; 
26. forstöðumaður Náttúrufræðistofnunar Íslands; 
27. formaður Náttúruverndarráðs;
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28. formaður Kvenfélagasambands Íslands; 

29. formaður Kvennréttindafélags Íslands; 
30. formaður Félags Sameinuðu þjóðanna á Íslandi. 

Ráðherra getur, með samþykki utanríkisráðuneytisins ákveðið breytingar á 
fjölda nefndarmanna. 

Þeim aðilum, sem samkvæmt ofangreindu eiga sæti í nefndinni samkvæmt stöðu 
sinni, er heimilt að tilnefna annan fulltrúa úr stofnun þeirri eða samtökum sem 
hlut eiga að máli, til starfa í nefndinni í sinn stað. Fallist menntamálaráðuneytið 

á þá tilnefningu, skal fulltrúinn skipaður í nefndina til loka starfstímabilsins. 
Þá er nefndarmanni heimilt, ef hann getur ekki sótt fund í nefndinni, að tilnefna 

varamann með sama hætti. 

III. Starfstilhögun. 

. . 6. gr. 
Í framkvæmdanefnd Íslensku UNESCO-nefndarinnar eiga sæti: formaður, vara- 

formaður, ritari og fulltrúi utanríkisráðuneytisins. 

7. gr. 
UNESCO-nefnd eða framkvæmdanefnd hennar er heimilt að kjósa sérnefndir 

cg fela þeim að annast athugun og meðferð ákveðinna mála, þegar henta þykir. Getur 
formaður UNESCO-nefndar boðað slíkar sérnefndir til fundar við UNESCO-nefndina 

sjálfa eða framkvæmdanefndina. 
Sérnefndir kjósa sér sjálfar formann og mega leita aðstoðar sérfræðinga í ein- 

stökum málum. 
Í sérnefndum geta bæði átt sæti fulltrúar úr UNESCO-nefnd og menn utan hennar. 

8. gr. 
Íslenska UNESCO-nefndin heldur einn fund á ári þar sem lögð er fram skýrsla 

um störf framkvæmdanefndar síðastliðið ár, drög að starfsáætlun fyrir næsta ár, svo 
og skýrsla um nýafstaðna aðalráðstefnu UNESCO (á öðrum hverjum aðalfundi). 

Heimilt er að kveðja til aukafunda, ef þurfa þykir vegna sérstakra viðfangsefna. 

9. gr. 
Við atkvæðagreiðslu í Íslensku UNESCO-nefndinni, framkvæmdanefnd ' hennar 

eða sérnefndum, ræður einfaldur meirihluti atkvæða. Verði atkvæði jöfn, sker 
atkvæði formanns úr. 

10. gr. 
Ritari nefndarinnar er starfsmaður menntamálaráðuneytisins. 

. 11. gr. 
Skipun sendinefndar Íslands á aðalráðstefnu UNESCO heyrir undir utanríkis- 

ráðuneytið. 

12. gr. 

Reglur þessar öðlast þegar gildi og skal skipa Íslensku UNESCO-nefndina að 
nýju Í samræmi við þær. 

Menntamálaráðuneytið, 23. mai 1978. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 0 

Birgir Thorlacius. 
B 44
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REGLUGERÐ 

um takmörkun leigubifreiða á Sauðárkróki og ráðstöfun atvinnuleyfa. 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 
Tala allt að 8 farþega leigubifreiða til mannflutninga á Sauðárkróki skal mið- 

uð við íbúatölu í lögsagnarumdæmi Sauðárkróks, þannig að ein bifreið komi á 
þvera 500 íbúa, sem þar eiga lögheimili, samkvæmt nýjustu skýrslum Hagstofu 
slands. 

2. gr. 
Enginn bifreiðarstjóri má aka allt að 8 farþega leigubifreið til mannflutninga 

á Sauðárkróki, nema hann hafi afgreiðslu hjá Bifreiðastöð Sauðárkróks, og hafi 
öðlast atvinnuleyfi sem leigubifreiðarstjóri á Sauðárkróki. 

3. gr. 
Leigubifreiðarstjórar, sem ekki hafa afgreiðslu hjá Bifreiðastöð Sauðárkróks, hafa 

ekki atvinnurétt þar, nema eftir kvaðningu fyrir fram. 

4. gr. 
Á Sauðárkróki skal ávallt vera opin bifreiðastöð frá kl. 9.00 árdegis til kl. 24.00 

og lengur þegar þörf gerist. 

Bifreiðarstjórum er skylt að hlíta þeim reglum, sem stjórn bifreiðastöðvarinnar 
kann að setja í samráði við stéttarfélag bifreiðarstjóra, því til tryggingar að ekki 
sé tilfinnanlegur skortur á leigubifreiðum vissan hluta sólarhringsins. 

II. KAFLI 

Úthlutun atvinnuleyfa. 

5. gr. 
Bifreiðarstjóri, sem óskar að fá atvinnuleyfi, sem leigubifreiðarstjóri, skal sækja 

um það á þar til gerðum eyðublöðum til Bifreiðastjórafélagsins Brautar fyrir 1. okt. 
ár hvert. 

Umsókninni skal fylgja: 

a. Vottorð frá Bifreiðastöð Sauðárkróks um að umsækjandi geti fengið þar af- 
greiðslu, fái hann úthlutað atvinnuleyfi. 

b. Hegningarvottorð. 
c. Vottorð frá bæjarskrifstofunni um að umsækjandi eigi lögheimili á Sauðárkróki. 

d. Afrit skattframtals sl. 3 ár. 

Við úthlutun atvinnuleyfa skal starfsaldur bifreiðarstjóra við akstur allt að 8 
farþega leigubifreiða jafnan lagður til grundvallar, þannig að sá sem lengstan starfs- 
aldur hefur gengur fyrir nema sérstakar ástæður mæli því í gegn, enda eigi hann 
lögheimili og hafi búsetu á Sauðárkróki. 

Úthlutunarmönnum er þó heimilt að víkja frá meginreglu greinar þessarar í 
sérstökum undantekningartilvikum. 

Bifreiðarstjórar, sem hafa haft atvinnuleyfi en lagt það inn hafa forgangsrétt 
til atvinnuleyfis í næstu tvö ár frá því það var lagt inn, en aðeins 2 sinnum og minnst 

í 6 mánuði, þó getur sá, sem fær úthlutað atvinnuleyfi í fyrsta sinn ekki lagt leyfið 
inn með forgangsrétti fyrr en eftir 3 ára stöðugt starf.
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6. gr. 
Atvinnuleyfi skulu gefin út af tveimur mönnum, sem hér eftir eru nefndir út- 

hlutunarmenn í reglugerð þessari. Skal annan þeirra tilnefna af stjórn Bifreiða- 
stjórafélagsins Brautar, en hinn skipar ráðherra án tilnefningar. Úthlutunarmenn 
séu leigubifreiðarstjórar að aðalstarfi, ekki má þó skipa stjórnarmenn stéttarfé- 

lags bifreiðarstjóra til starfans. Skulu atvinnuleyfi og tilkynningar um atvinnuleyfi 
undirrituð af úthlutunarmönnum. Tilnefninsin er til tveggja ára í senn. 

Stjórn Bifreiðastjórafélagsins Brautar skal senda úthlutunarmönnum rökstuddar 
tillögur um úthlutun atvinnuleyfa. 

Verði ágreiningur á milli úthlutunarmanna sker samgönguráðuneytið úr. 
Atvinnuleyfin skulu tölusett og bundin við nafn leyfishafa. Leyfin skulu vera 

í vörslu Bifreiðastjórafélagsins Brautar, sem síðan tilkynnir útgáfuna, sbr. 2. mgr. 
9. gr. 

Engum má úthluta fleirum en einu atvinnuleyfi. 
Úthlutunarmönnum er einnig skylt að líta eftir að ákvæðum reglna og laga um 

leigubifreiðar og reglugerðar þessarar sé fylgt og er þeim heimilt að afturkalla at- 
vinnuleyfi um stundarsakir brjóti leyfishafi af sér, eða fyrir fullt og allt, ef um 
alvarleg eða ítrekuð brot er að ræða. Slíkum úrskurðum má áfrýja til samgöngu- 
ráðuneytisins. 

7. gr. 
Óheimilt er að veita bifreiðarstjóra atvinnuleyfi, nema hann skuldbindi sig til 

að stunda akstur eigin leigubifreiðar allt að fullu starfi og sæki um upptöku í stétt- 

arfélag Þifreiðarstjóra á Sauðárkróki. 
Þeir bifreiðarstjórar, sem vinna störf þau, sem talin eru í b-lið 14. gr., halda 

óskertum rétti sínum, þótt þeir stundi ekki akstur bifreiðar sem aðalstarf. 

8. gr. 
Bifreiðastöð Sauðárkróks er skylt að láta úthlutunarmönnum Í té, í september- 

mánuði ár hvert, skrá yfir allar bifreiðar, sem þar hafa afgreiðslu. Í skrá þessari 
skal tilgreint skrásetningarnúmer bifreiðar, nafn og heimilisfang bifreiðarstjóra og 

bifreiðareiganda. 

TII. KAFLI 

Nýting leyfis. 

9. gr. 
Leyfishafi skal hafa bifreið sína í afgreiðslu hjá Bifreiðastöð Sauðárkróks, enda 

sé bifreiðastöðin viðurkennd af bæjarstjórn Sauðárkróks. 

Óheimilt er bifreiðastöð, að taka bifreið í afsreiðslu fyrr en tilkynning um út- 

sáfu atvinnuleyfis hefur borist frá stéttarfélagi bifreiðarstjóra. 

10. gr. 
Leyfishafa er óheimilt að láta atvinnuleyfi sitt af hendi á nokkurn hátt, nema 

til stéttarfélags bifreiðarstjóra, sem tilkynnir það þegar úthlutunarmönnum. 
Leyfishafi, sem af einhverjum ástæðum getur ekki rekið leigubifreið samkvæmt 

leyfi sínu, eða notað það á annan hátt löglega, getur haldið leyfisréttindum sínum 
í allt að því 6 mánuði. Ef sérstaklega stendur á, geta úthlutunarmenn framlengt 
þennan frest, enda óski leyfishafi þess. 

Úthlutunarmenn seta innkallað atvinnuleyfi leyfishafa hafi hann ekki notfært sér 
það í 6 mánuði eða lengur og ekki sótt um frest. Skulu úthlutunarmenn tilkynna 
leyfishafa innköllun leyfisins með ábyrgðarbréfi. Hafi leyfishafi ekki óskað eftir fram- 
lengingu leyfisins og fært fram ástæður, sem úthlutunarmenn geta tekið til greina, 
innan 30 daga, hefur hann fyrirgert rétti sínum til leyfisins.
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Nú notar leyfishafi ekki atvinnuleyfi sitt í lengri eða skemmri tíma, en heldur 
því þó, sbr. 2. mgr., og er þá óheimilt að taka annan í afgreiðslu í hans stað á meðan. 

Leyfishafi getur misst atvinnuréttindi sín, ef hann er fjarverandi tvo mánuði eða 
lengur, án þess að hafa tilkynnt bifreiðastöð fjarveru sína og orsakir hennar. Stöðv- 
arstjóri skal þá tilkynna fjarveruna stjórn stéttarfélagsins, en hún ber málið undir 
úthlutunarmenn, sem ákveða hvort svipta skuli leyfishafa atvinnuleyfi eða ekki. 

Hafi leyfishafi ekki átt bifreið í 1 ár eða lengur hefur hann fyrirgert rétti sinum 
til atvinnuleyfisins. 

11. gr. 
Brjóti leyfishafi eitthvað það af sér, ið dómi bifreiðastöðvarstjóra, að segja beri 

leyfishafa upp afgreiðslu um stundarsakir, er bifreiðastöðvarstjóra heimilt að segja 
leyfishafa upp afgreiðslu í allt að 5 sólarhringa í fyrsta skipti, en allt að því 10 
sólarhringa í annað skipti. 

Skulu slíkar uppsagnir og tilefni þeirra skrásettar hjá bifreiðastöðinni og til- 
kynntar úthlutunarmönnum jafnóðum. 

Telji bifreiðastöðvarstjóri ástæðu til að víkja leyfishafa úr afgreiðslu oftar, lengri 
tíma eða fyrir fullt og allt, skal bifreiðastöðin leggja málið fyrir úthlutunarmenn. 
Skulu úthlutunarmenn, innan 15 daga úrskurða, hvort útiloka skuli umræddan bif- 
reiðarstjóra frá afgreiðslu og hve langan tíma eða alveg. 

Telji úthlutunarmenn ástæðu til að segja leyfishafa upp afgreiðslu um lengri 
eða skemmri tíma, skal atvinnuleyfi leyfishafa vera í vörslu þeirra, meðan upp- 
sögn afgreiðslunnar stendur. 

Bifreiðastöðinni er skylt að taka leyfishafa í afgreiðslu aftur að afgreiðslubanni 
loknu, ef leyfishafi æskir þess. 

Báðir aðilar hafa rétt til að skjóta úrskurði úthlutunarmanna til samgönguráðu- 
neytisins, innan 6 daga frá birtingu úrskurðarins, ef um er að ræða útilokun í 6 
mánuði eða lengri tíma, eða ef ágreiningur er um afgreiðslu málsins hjá úthlutunar- 
mönnum. 

12. gr. 
Nú hættir leyfishafi að reka leigubifreið samkvæmt atvinnuleyfi sínu og segir 

atvinnuleyfinu upp. Skal hann þá skrá yfirlýsingu þar að lútandi á atvinnuleyfi sitt, 
og síðan ráðstafa úthlutunarmenn leyfinu samkvæmt reglugerð þessari. Tilkynna skal 
þetta til Bifreiðastöðvar Sauðárkróks. 

13. gr. 
Óheimilt er að hafa vaktaskipti bifreiðarstjóra á leigubifreiðum, nema báðir hafi 

atvinnuleyfi, þó getur samgönguráðuneytið ákveðið í samráði við stjórn stéttarfé- 

lags bifreiðarstjóra, verði tilfinnanlegur skortur leigubifreiða í bænum, að út verði 
sefnar tímabundnar undanþágur frá greindu banni eftir reglum sem samgönguráðu- 
neytið þá setur. 

Einnig er stjórn stéttarfélags leigubifreiðarstjóra heimilt að veita undanþágu í 
eftirgreindum tilvikum: 

a. Þurfi leyfishafi á endurhæfingu að halda undangengnum veikindum, enda leggi 
hann fram yfirlýsingu frá lækni þeim sem hann hefur verið í meðferð hjá um að 
endurhæfing sé honum nauðsynleg um takmarkaðan tíma. 

b. Heimila má launþega að aka í atvinnuleyfi vinnuveitanda síns öðrum bil en vinnu- 
veitanda, sé um að ræða stopp vegna bilunar í minnst 7 daga eða lengur. 
Skal stjórn stéttarfélagsins athuga réttmæti umsókna samkvæmt grein þessari 

hverju sinni. 

14. gr. 
Leyfishafa er óheimilt að láta annan mann en þann, sem hefur atvinnuleyfi, aka 

fyrir sig, nema í eftirgreindum tilfellum, að fenginni undanþágu samkvæmt 15. gr.:
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a. Ef leyfishafi er veikur, enda sanni hann veikindi sín með vottorði læknis. 
b. Ef leyfishafi er að vinna í þágu stéttarfélags bifreiðarstjóra, bifreiðastöðvar þeirr- 

ar, er reglugerð þessi nær til, eða þeirra stofnana verkalýðssamtakanna, sem við- 
komandi stéttarfélag bifreiðarstjóra á aðild að. 

c. Ef leyfishafi deyr, heldur maki hans atvinnuleyfinu í allt að 1 ár frá dauða hans, 
ef maki æskir þess, enda sé bifreiðarstjórinn félagi í stéttarfélagi bifreiðarstjóra. 

Heimilt skal að framlengja tíma þennan mæli sérstakar ástæður til þess, en 
þó ekki lengur en 1 ár hverju sinni. 

d. Stéttarfélag bifreiðarstjóra skal heimila leyfishöfum að láta aka fyrir sig á 
orlofstíma, þó eigi lengur en allt að 4 vikum árlega, enda lýsi leyfishafi því yfir, 
að hann sé að fara í orlof. 

15. gr. 
Vilji leyfishafi öðlast undanþágu samkvæmt 13. eða 14. gr., skal hann sækja um 

það skriflega til stéttarfélags bifreiðarstjóra. Umsókninni skal fylgja vottorð frá Bif- 
reiðastöð Sauðárkróks um, að hún samþykki þann ökumann, sem leyfishafi vill að 
aki bifreiðinni. 

Bifreiðastjórafélaginu er þá heimilt að veita undanþáguna og skal hún vera 
skrifleg, tímabundin og tekið fram, hvað í henni felst. Er viðkomandi bifreiðarstjóra 
skylt að bera slíka undanþágu á sér, er hann er við akstur, og sýna trúnaðarmönnum 
stéttarfélagsins, ef þeir æskja þess. 

Bifreiðastjórafélagið skal halda skrá yfir veittar undanþágur samkvæmt framan- 
sögðu. 

16. gr. 
Óski forseti Íslands eða ráðherrar landsins að ráða leyfishafa sem einkabíil- 

stjóra á meðan þeir gegna embætti, skal stjórn stéttarfélags bifreiðarstjóra veita 
undanþágu frá Í. mgr. 7. gr. 

Verði viðkomandi bifreiðarstjóri skipaður, heldur hann atvinnuleyfi í allt að 
3 ár, en að þeim tíma liðnum fellur leyfið til úthlutunar að nýju. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum um leigubifreiðar nr. 36 9. maí 
1970, staðfestist hér með til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum 
þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 30. maí 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Birgir Guðjónsson. 

28. febrúar 1978. Nr. 208. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Nýlistasafnið, útgefin á venjulegan 
hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 28. febrúar 1978. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Nýlistasafnið. 

1. gr. 

Sjálfseignarstofnun. 

Stofnunin heitir Nýlistasafnið og er sjálfseignarstofnun. Heimili stofnunarinnar 
og varnarþing er í Reykjavík.
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2. gr. 
Félag Nýlistasafnsins. 

Aðilar að Nýlistasafninu mynda með sér félag sem nefnist Félag Nýlistasafnsins. 

Félagið sér um rekstur safnsins og eignir þess. 

3. gr. 
Markmið. 

Markmið safnsins eru: 

a. að bjarga frá glötun, skrásetja, varðveita og kynna listaverk eftir innlenda og 

erlenda listamenn. 
b. að afla svo fullkomins safns heimilda um sýningar innanlands og utan með 

eins fullkomnum upplýsingum í máli og myndum og kostur er. 
að afla bóka, blaða og tímarita, og hvers kyns heimilda um listir og listamenn. 
að vera miðstöð nýjustu strauma og tilrauna í íslenskri list. 

e. að stuðla að opinberri umræðu og kynningu á nýjum liststílum og vanmetnum 
tímabilum í listum. 

ae
 

4. gr. 
Rannsóknir og fræðimannastörf. 

Stjórn er heimilt að veita utanaðkomandi mönnum, þ. e. listfræðingum, lista- 
mönnum, listnemum og áhugamönnum um litstir, aðgang að almennum heimild- 

um safnsins. 

5. gr. 
Starfsmannahald. 

Stjórn er heimilt að ráða að safninu forstöðumann í fullt starf eða hlutastarf, 
svo og annað starfsfólk. 

6. gr. 
Styrktarmannakerfi. 

Stjórn er heimilt að koma á fót styrktarmannakerfi í þeirri mynd er samrýmist 
markmiðum safnsins. 

7. gr. 
Húsnæðismál. 

Stjórn er heimilt að leigja eða kaupa húsnæði fyrir safnið. 

8. gr. 
Listahátíð í Reykjavík. 

Stjórn er heimilt að sækja um aðild að Listahátíð í Reykjavík. 

9. gr. 
Stofnendur. 

Stofnendur Nýlistasafnsins og Félags Nýlistasafnsins eru þeir íslenskir listamenn 
er staddir voru á stofnfundi og undirrituðu skipulagsskrá þessa. Enn fremur þeir 

listamenn sem boðaðir voru til stofnfundar, en voru fjarverandi, enda hafi þeir eða 
umboðsmenn þeirra samþykkt skipulagsskrá þessa með undirritun sinni. 

10. gr. 
Félagsaðild. 

Nýir félagsmenn skulu senda formanni stjórnar umsókn um félagsaðild mánuði 
fyrir ársfund. Stjórnin stuðli að því að minnst tveir nýir aðilar gangi í félagið á
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ári hverju. Einfaldur meirihluti atkvæða fundarmanna ræður úrslitum um inn- 
göngu nýrra félagsmanna. 

Stofnendur og þeir sem síðar gerast aðilar leggja fram tvö listaverk eftir sjálfa 
sig og/eða aðra listamenn við inngöngu í félagið og svo eitt listaverk eða frumheimild 
um listaverk á ári hverju. 

Listaverk og heimildir sem þeim fylgja, svo og aðrar heimildir er félagsmaður 
hefir afhent eru óafturkræfar. 

Félagar greiða ársgjald sem ársfundur ákveður hverju sinni. Atkvæðisréttur 
allra félagsmanna er jafn. Félagsmaður sem eigi er í skilum með árgjald sitt í upphafi 
ársfundar missir atkvæðisrétt sinn þar til skil hafa verið gerð. 

Stjórn er heimilt að tilnefna erlenda listamenn sem félaga og skal setja sérstakar 
reglur þar um. 

11. gr. 
Ursögn. 

Úrsögn úr félaginu skal vera skrifleg og sendast stjórn. 
Félagsmaður sem eigi greiðir ársgjald sitt í tvö ár í ráð telst hafa sagt sig úr 

félaginu, enda hafi stjórnin sent félagsmanni viðvörun með hæfilegum fyrirvara. 

12. gr. 
Gjafir og gjafabréf. 

Safnið fær allan þann rétt sem á hverjum tíma fylgir listaverki að íslenskum 
höfundarrétii. Á sama hátt fær safnið allan þann rétt sem fylgir erlendu listaverki 
að höfundarrétti og samkvæmt alþjóðasamningum á sviði höfundarréttar. 

Safnið hefur rétt til opinberra sýninga á listaverkum og heimildum á vegum 
safnsins, og á öðrum listsýningum sem samræmast markmiðum safnsins. 

Safnið fær rétt til eftirgerðar listaverka og heimilda, svo sem rétt til að sera kort, 
ljósmyndir, litskyggnur, filmur, upptökur og afrit, til eigin notkunar. Til eftirgerðar 
til sölu á kortum, ljósmyndum, litskyggnum, filmum, upptökum og afritum þarf 
samþykki eiganda höfundarréttar, enda á hann þá rétt á þóknun. 

Safnið fær allan rétt á heimildum til notkunar innan veggja safnsins innan 
þeirra marka sem höfundarréttur setur. 

Óheimilt er að láta af hendi listaverk og heimildir safnsins. 
Óheimilt er án samþykkis listflytjanda að taka upp til endurflutnings beinan 

listflutning hans. 
Heimilt er stjórn að lána listamanni listaverk hans til sýningar, eftir því sem 

ástæður þykja til, þó eigi lengur en í eitt ár samfellt. 
Gjöfum skal fylgja gjafabréf með skilgreiningu á rétti safnsins annarsvegar 

og eiganda höfundarréttar hinsvegar. Listaverkum og heimildum frá félagsmönnum 
skal einnig fylgja samskonar bréf. 

13. gr. 
Fundarhöld og atkvæðagreiðslur. 

Ársfund skal halda eigi síðar en 10. maí ár hvert. Til hans skal boðað á sannan- 
legan hátt með eigi skemmri fyrirvara en fjórtán dögum. Ársfundur er lögmætur ef 
löglega er til hans boðað os % hluti félagsmanna sækir fund eða umboðsmenn þeirra. 
Verði ársfundur ólögmætur vegna ónógrar fundarsólknar skal stjórnin boða til fram- 
haldsársfundar innan þrjátíu daga með fjórtán daga fyrirvara. Framhaldsársfundur 
er lögmætur án tillits til fundarsóknar. 

Ársfundur fer með æðsta vald í málefnum félagsins og safnsins. 
Almenna fundi skal stjórn halda þegar henni þykir ástæða til. Skal boða til 

slíkra funda með minnst sjö daga fyrirvara. Krefjist % hl. félagsmanna almenns 
fundar og tilgreini fundarefni í skriflegum tilmælum til stjórnar, þá skal stjórnin
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boða til slíks fundar innan fjórtán daga. Verði stjórnin eigi við tilmælum innan 

þess frests geta þeir er fundar óskuðu sjálfir boðað fund og skal þeim veittur að- 

gangur að félagaskrá. 

Samþykktum á almennum fundum getur stjórn félagsins vísað til endanlegrar 

afgreiðslu á næsta ársfundi, ef hún telur þær skerða heildarhagsmuni félagsins eða 

safnsins eða víkja um of frá markaðri stefnu. 

Meirihluti atkvæða á félagsfundum ræður úrslitum í öllum málum öðrum en 

breytingum á skipulagsskrá, en til þeirra þarf samþykki % hluta atkvæðisbærra félags- 

manna á ársfundi. 
Heimilt er atkvæðisbærum félagsmanni að veita öðrum atkvæðisbærum félags- 

manni skriflegt umboð sitt, og gildir það einungis á þeim fundi sem það er stílað á. 

Hver atkvæðisbær félagsmaður getur haft með höndum tvö gild umboð hið flesta. 

Nú hafa atkvæðisbærum félagsmanni borist fleiri umboð en hann má nota og dæmast 

þau þá ógild. Nú getur umboðsmaður eigi mætt á fund og eru þá umboð hans ógild 

í annarra höndum. 

14. gr. 
Dagskrá ársfundar. 

Á ársfundum skulu eftirtalin mál tekin fyrir: 

1. Skýrsla stjórnar. 
2. Endurskoðaðir reikningar lagðir fram til úrskurðar. 
3. Inntaka nýrra félagsmanna. 
4. Kjör stjórnar og endurskoðenda. 
5. Fjárhagsáætlun og ákvörðun um ársgjald. 

6. Breytingar á skipulagsskrá. 
7. Önnur mál. 

15. gr. 
Stjórn. 

Stjórn félagsins, sem jafnframt fer með stjórn safnsins, skipa fimm menn 

kosnir á ársfundi. 

Formaður skal kosinn sérstaklega til eins árs Í senn. Enginn má þó skipa for- 

mannssætið lengur en í þrjú ár samfellt. Meðstjórnendur skulu kosnir til tveggja 

ára Í senn, tveir ár hvert. 
Í varastjórn skulu kjörnir þrír menn til eins árs Í senn. 

Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum, kýs sér varaformann, ritara og gjaldkera. 

Ákvæði til bráðabirgða: Að lokinni kosningu fyrstu stjórnar á stofnfundi skal 

ákveða með hlutkesti hverjir tveir meðstjórnendur teljist kjörnir til tveggja ára og 

hverjir til eins árs. 
Stjórnin fer með öll málefni félagsins og safnsins milli ársfunda, og ber ábyrgð 

gagnvart félagsmönnum. Stjórnin er jafnframt sýningarnefnd. 

Stjórnin skal halda gjörðabók, en í hana skal rita stutta skýrslu um allt það sem 

serist á stjórnarfundum, almennum félagsfundum og ársfundum, og allar fundar- 

samþykktir orðréttar. 

Stjórn er heimilt að kveðja til liðs við sig einstaka félagsmenn, einn eða fleiri, 

til að leysa tiltekin verkefni. 
Varamönnum Í stjórn er heimilt að sitja stjórnarfundi. Heimlii er að kjósa 

í varastjórn félagsmann sem starfar erlendis. 

16. gr. 

Endurskoðendur. 

Á ársfundi skal kjósa tvo endurskoðendur. Reikningsár félagsins miðast við 

1. apríl ár hvert.
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Tveim vikum fyrir ársfund skal gjaldkeri hafa samið reikning fyrir liðið 
reikningsár og sent hann kjörnum endurskoðendum. 

Endurskoðendur skulu kanna reikninga félagsins og skila athugasemdum sínum 
til stjórnar minnst viku fyrir ársfund. 

Gjaldkeri skýrir reikninga á ársfundi. 

17. gr. 
Fjármál. 

Fjármagna skal allan rekstur safnsins með virðulegum hætti. Óheimilt er að 
veila viðtöku hagsmunum ef fylgja skilyrði er fara í bága við markmið safnsins. 

Stjórn er heimilt að sækja um styrki til viðurkenndra lista- og menningarstofnana, 
innlendra sem erlendra. 

Stjórn er heimilt að innheimta aðgangseyri á sýningum. 
Stjórn er heimilt að selja innan veggja safnsins eftirgerðir af listaverkum, bækur, 

tímarit og annað þess háttar, enda fari það eigi í bága við heimildir safnsins. 

18. gr. 
Breytingar á skipulagsskrá. 

Tillögur til breytinga á skipulagsskrá þessari verða því aðeins bornar upp á 
ársfundi að þær hafi borist stjórn félagsins fyrir 1. apríl, og þær séu undirskrifaðar 
að % hluta atkvæðisbærra félagsmanna hið fæsta. Undirskrift samkvæmt umboði 
er gild. 

Stjórn skal senda gildar tillögur til breytinga á skipulagsskrá með fundarboði 
til ársfundar. Hljóti slík breytingartillaga atkvæði % hluta atkvæðisbærra félags- 
manna á ársfundi er hún löglega samþykkt. 

19. gr. 
Félagsslit. 

Verði starfsemi félagsins og safnsins lögð niður skulu allar eignir renna til 
aðila sem þá er til eða síðar kann að verða stofnað til og hefur sömu markmið og 
Nýlistasafnið. 

Starfsemi félagsins og safnsins verður því aðeins lögð niður að tillaga þar að 
lútandi sé kynnt í fundarboði að ársfundi og samþykkt með atkvæðum “4 hluta 
atkvæðisbærra félagsmanna. 

20. gr. 
Staðfesting á skipulagsskrá. 

Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

19. maí 1978. Nr. 209. 

REGLUGERÐ 

um holræsagjöld í Fellahreppi, Norður-Múlasýslu. 

1. gr. 
Hverjum þeim, sem á hús eða húshluta í Fellahreppi, á lóð eða leigir lóð í 

hreppnum, við götu veg eða opið svæði, sem holræsi hefur verið lagt í, ber að greiða 
árlegt holræsasjald til sveitarsjóðs. 

Holræsagjald skal vera 0.15% af fasteignamati húsa og lóða skv. lögum um 
fasteignamat nr. 28 29. apríl 1963. 

B 45
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Lágmarksfjárhæð holræsagjalds fyrir hverja gjaldskylda fasteign skal þó aldrei 
vera lægri en kr. 2000. 

Nú er fasteign, sem greiða ber af holræsagjald eigi virt fasteignavirðingu og 
skal þá greiða holræsasjald skv. samþykktum uppdráttum, kr. 10 á hvern rúmmetra 
í íbúðarhúsnæði og kr. 5 á hvern rúmmetra í öðru húsnæði. 

Sé ekkert mannvirki á lóð, greiðist ekki holræsagjald. 

2. gr. 
Holræsagjald greiðist af hús- eða íbúðareiganda, lóðareiganda, ef um eignarlóð 

er að ræða, en af leigutaka, ef um leigulóð er að ræða, og bera þessir aðilar ábyrgð á 
greiðslum gjaldsins. 

Gjaldið hefur lögtaksrétt og er tryggt með lögveði í lóð og mannvirkjum næstu 
2 ár eftir gjalddaga þess, með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og 
aðfararveði. 

3. gr. 
Um gjalddaga og innheimtu holræsagjalds fer með sama hætti og um fasteigna- 

skatt, enda skulu gjöld þessi innheimt sameiginlega. 

Reglugerð þessi er samin og samþykkt af hreppsnefnd Fellahrepps, Norður Múla- 
sýslu og staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 til þess að 
öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 19. maí 1978. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 210. 25. maí 1978. 
ARÐSKRÁ 

fyrir Veiðifélag Mývatns. 

1. Allir strandeigendur við Mývatn hafa einkarétt til netaveiði á 60 faðma breiðu 
belti út frá landi sínu. 

2. Þar fyrir utan hafa öll lögbýli 38 að tölu 1.5% veiðirétt. 
3. Allar gömlu jarðirnar 13. Geirastaðir, Vindbelgur, SyðriNeslönd, Ytri-Nes- 

lönd, Grímsstaðir, Reykjahlíð, Vogar, Geiteyjarströnd, Kálfaströnd, Garður, Skútu- 

staðir, Álftagerði, Haganes, hafa 3.3% veiðirétt hver jörð, sem síðan skiptist á 
milli lögbýlanna í hlutfalli við eignarhluta hvers og eins fyrir sig í gömlu jörð- 
unum. 

Samkvæmt ofanrituðu yrði veiðiréttur hvers lögbýlis sem hér segir: 

Álftagerði Í ..........0.200 0000 n0 ner 2.325% 
Álftagerði IN ..............2..000.0 00 2.325% 
Álftagerði IT ..................200000r rr 2.500% 
Álftagerði IV ..........000.0. 00. 2.160% 
Bjarg 20.00.0020. 1.913% 
Björk ........2000 000 enn 2.050% 

Borg .......02000 00 nn 2.600% 
Garður Í ............0.000 00 eeen 3.150% 
Garður II ..............0.0000 00 ns 3.150%



25. maí 1978. 345 Nr. 210. 

Geirastaðir ................2..00.. 3.150% 
Geiteyjarströnd Í .................0000.0. s.n 3.150% 
Geiteyjarströnd I ...............00..0000 0000... 2.325% 
Geiteyjarströnd III ..............00.0.00... 0000. 2.325% 
Griímsstaðir FH ................0.00 0000... 3.150% 
Grímsstaðir I .................00.00 0000 2.325% 
Grímsstaðir III ................0.......0 0. 1.913% 
Grimsstaðir FV .......0.. 00... 1.913% 
Haganes #„...,..........00002 00 4.800% 
Kálfaströnd 1 .................0. 0020... 3.150% 
Kálfaströnd I ..............0..000 220 3.150% 
Nónbjarg  .............00 22. 2.325% 
Reykjahlíð I ............00..0.00. 000 2.325% 
Reykjahlíð IH ...........0..00....0 0... 2.233% 
Reykjahlíð II ...............0...00.. 000. 2.050% 
Reykjahlíð IV ............0..00.00 00. 1.867% 
Reynihlíð ...........000...00 1.707% 
Skútustaðir Í .............0...0.00000. 0. 3.150% 
Skútustaðir IF......0.00.000.. 0... 2.325% 
Skútustaðir MI ...........0.0..00....0. 0. 2.325% 
Syðri-Neslönd  ..............20000 0000 4.800% 
Vagnbrekka  .................00 0000 2.325% 
Vindbelgur .............0000.... 0 4.800% 
Víðihlíð ............. 0... 1.707% 
Vogar 1 .............0.000.00 000 2.050% 
Vogar HM .............00.. 0020 2.050% 
Vogar HI ................00.0 00. 2.600% 
Vogar IV .............00. 002 2.050% 
Ytri-Neslönd ...........0.0%...00 02. 3.700% 

Arðskrá þessi er gerð samkvæmt lögum nr. 76 25. júní 1970 um lax- og silungs- 
veiði og birtist til eftirbreytni öllum þeim. sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 25. maí 1978. 

25. maí 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. 0 

Sveinbjörn Dagfinnsson. 

Nr. 211. 

GJALDSKRÁ 

yfir efnarannsóknir og aðra þjónustu, sem Rannsóknastofnun 

landbúnaðarins annast. 

1. gr. 

Gjöld fyrir almennar efnarannsóknir, sem Rannsóknastofnun landbúnaðarins 

annast, skulu vera sem hér segir: 

Fóðurefnagreiningar: 

Vatn 
Vatn í votheyi (Tolueneyming) 
Meltanleiki in vitro 
Protein (Kjeldhal) 

RERU kr 400 

FR — 1000 
URI — 1000 
RUN — 1000
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Meltanlegt prótein .......20000000 nn esne 

Tréni ......2002000 rss 

Van Soest aðferð (Cellulósi, hemicellulósi, lignin) ... 

Fita (eter extract) ........000000 000... 
Vatnsleysanlegar sykrur .......0.0000000 000. .0....... 

Aska 2... 
Brennisteinn .......0.0000ececeesnees nr. 
Kalsíum ......0..0..00 s.s 

Fosfór ......20000 sense 

Magnesíum  ......0.0000000 0. n ser 

Kalíum .........0.00. 00 

Natríum 2... 
Kopar .....00200000 0. 

Mangan ......0.00000enn sess 

Zimk 0000 
Járn rr 
pH í votheyi .......000000 00 nnnen rr 

Sýrur - NHg í votheyi .......20000000 0000... 

Heildarrannsókn á þurrheyi') .......020000 0000... 

Heildarrannsókn á votheyBP) .......000000 0000... 

Jarðvegsefnagreiningar: 

Fosfór (P) .....0.0.0000 senn 

Kalíum (K) .......00.0.00 sess 

Nítrat (NOs) 20.20.2000 

Leiðnitala (Lt) ........0000000 senn 

Sýrustig (pH) ......2200000 0000. e enn 

Áætluð „kalkþörf“ .........22.00.000 000. 
1) Meltanleiki, prótein, steinefni 

2) Meltanleiki, prótein, steinefni, pH, sýrur — NHs 

Matvælaefnagreiningar: 
Prótein (Kjeldhal) ........0000200 0000 na 

Nítrat Q........020 0000 

Nítrít .......000000 00 

Fita (með soxhlet) .......20.02000 00. 

Tréni .......0000 ess 

Sykurefni .......00.020000 0... nn sn 

Aska ......0e0ees se 

Vatn 2... 

Fitusýrugreining # ..........0.0200000 00... nn 
Vatnsvirkni ..........00.00 00 

Kalsíum .......000.000 00 er sr 

Fosfór  ........000 0 

Magnesíum  ........0000000 0. senn 

Kalíum .......0.000 000 

Natríum ..........000 0... 

Járn  .......00 00 

B, vítamín .........000000 ses 

B2 vítamín .......0.00.000 00 

G-vítamin ........00000 000 

Plöntusjúkdómagreining: 

Einfaldar greiningar á meindýrum og öðrum skaðvöldum 

Umfangsmeiri greiningar á skaðaorsökum ........... 

25. maí 1978. 

1700 
1000 
2500 

800 
1500 
400 

1500 
800 
800 
800 
800 
800 

1200 

1000 
1500 
1500 
1500 
1000 
3 000 
400 
400 

40 000 
3000 
800 
800 
800 
800 
800 

1500 
3500 
5000 
2000 

600 
1200
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2. gr. 
Aðrar rannsóknir eru unnar Í tímavinnu samkvæmt fyrirfram áætlaðri tímaþörf. 

3. gr. 
Forstjóra er heimilt að veita afslátt á gildandi gjaldskrá, ef um er að ræða 

fyrirfram samningsbundnar rannsóknir eða rannsóknaverkefni, sem hafa vísindalegt 
eða almennt hagnýtt gildi. 

Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt lögum nr. 64 21. maí 1965, um rannsóknir 
í þágu atvinnuveganna til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 25. maí 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Guðmundur Sigþórsson. 

31. maí 1978. Nr. 212. 

Siaðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð bræðranna frá Sveina- 
görðum, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 31. maí 1978. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð bræðranna frá Sveinagörðum. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður bræðranna frá Sveinagörðum. 

2. gr. 
Hann er stofnaður til minningar um bræðurna Eirík Símon og Bjarna Reykja- 

lín Jóhannessyni frá Sveinagörðum, en báðir létust þeir af slysförum í Grímsey. 

3. gr. 
Stofnendur sjóðsins eru Guðmundur Jónsson, Steinunn Sigurbjörnsdóttir og 

Hafliði Guðmundsson, öll til heimilis að Nýja-Sjálandi í Grímsey. Er höfuðmarkmið 
sjóðsins að stuðla að byggingu sundlaugar í Grímsey og vinna að framgangi annarra 
framfaramála í eyjunni eftir því sem stjórn sjóðsins ákveður. 

4. gr. 
Stofnframlag sjóðsins er kr. 100 000.00 og tekjur hans eru af gjöfum, áheitum, 

vöxtum og fjáröflun, sem sjóðsstjórn beitir sér fyrir meðal velunnara byggðarlagsins 
og þeirra, sem heiðra vilja minningu bræðranna. Sjóðurinn skal ávaxtaður í ríkis- 
skuldabréfum eða á annan tryggan hátt. Heimilt er sjóðsstjórn að verja tekjum 
sjóðsins, til þeirra málefna, sem samrýmast markmiðum hans. 

5. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa 3 menn. Skal stjórnin tilnefnd til 4 ára í senn og skal 

hreppsnefnd Grímseyjarhrepps skipa 1 stjórnarmann, en stofnendur 2. Forfallist 
stjórnarmenn skulu sömu aðilar tilnefna stjórnarmenn í þeirra stað út starfstíma- 
bil stjórnarinnar. Tilnefni stofnendur ekki stjórnarmenn skal hreppsnefnd tilnefna 
alla stjórn sjóðsins. 

Stjórnin skal halda gjörðabók fyrir sjóðinn og færa í hana skipulagsskrá þessa, 
tekjur, fjárveitingar og allt annað, sem sjóðnum viðkemur. 

Endurskoðun reikninga sjóðsins skal framkvæmd árlega með reikningum Gríms- 
eyjarhrepps.



Nr. 213. 348 17. maí 1978. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um holræsi og holræsagjöld 

í Hvammstangahreppi nr. 414 31. desember 1973. 

1. gr. 
3. gr. orðist svo: 

Kostnaður allur við holræsakerfið greiðist úr sveitarsjóði. Til að standast þann 
kostnað ber hverjum húseiganda, sem tengir heimæð við aðalæð, að greiða tengigjald, 
samkvæmt ákvörðun hreppsnefndar. Einnig ber hverjum húseiganda, sem á hús við 
veg, götu eða opið svæði, þar sem holræsi er lagt í, að greiða holræsagjald til 
hreppsins, sem miðast við fasteignamat húss og lóðar 0.15% samkvæmt núverandi 

fasteignamati, þó aldrei lægra en kr. 5000, sem breytist hlutfallslega jafnt og hol- 

ræsagjald sem reiknað er eftir fasteignamati. 

Tengigjald kr. 12 000 fyrir hús með einni íbúð, en auk þess kr. 5000 fyrir íbúð 
umfram eina, fyrir atvinnuhúsnæði kr. 24 000. Gjöld þessi eru miðuð við byggingar- 

vísitölu 176 stig og breytast samkvæmt henni. 

Reglugerðarbreyting þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Hvamms- 
tangahrepps, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum, nr. 15 20. júní 1923 til 

þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 17. maí 1978. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 214. . 29. maí 1978. 
AUGLÝSING 

um breytingu á upphæð bóta samkvæmt bráðabirgðaákvæði laga nr. 25 

10. maí 1977 um breyting á siglingalögum nr. 66/1963. 

Hagstofa Íslands hefur samkvæmt síðustu málsgrein 1. gr. laga nr. 25. 10. maí 1977 
um breyting á siglingalögum nr. 66/1963 reiknað út breytingu á upphæð bóta sam- 

kvæmt 1. gr. la og 1. gr. 2b téðra laga, nr. 25 10. maí 1977, svo sem hér greinir: 

Fjárhæð dánarbóta Fjárhæð örorkubóta 

skv. lið la) í skv. lið 2b) í 

bráðabirgðaákv.  bráðabirgðaákv. 

Grunnfjárhæð skv. lögunum, svarar til verka-  Þús. kr. þús. kr. 
mannakaups Í maí 1977, á gildistökutíma laganna 2000 6 000 
Framfærðar fjárhæðir, frá og með breytingum 
vikukaups: 

22. júni 1977 ...........0000 0000... 2512 7 536 
1. sept. 1977 .........0..0 000... 2608 7 825 
1. des. 1977 .............0000 000 2985 8 955 
1. mars 1978 ..............0 0000 nn 3 233 9 699 

Samgönguráðuneytið, 29. maí 1978. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Kristinn Gunnarsson.
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AUGLÝSING 
4 

um staðfestingu á aðalskipulagi Borgarness. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 30. mars 
1978 staðfest aðalskipulagsuppdrátt fyrir Borgarnes. 

Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð, sem lög nr. 19/1964 sera ráð fyrir og 
hefur verið samþykktur af sveitarstjórn Borgarnesshrepps og skipulagsstjórn ríkis- 
ins. 

Félagsmálaráðuneytið, 30. mars 1978. 

F.h.r. 
Hallgrímur Dalberg. 

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 
  

17. maí 1978. Nr. 216. 

SAMÞYKKT 

um hundahald í Skútustaðahreppi. 

1. gr. 
Hundahald er bannað í Skútustaðahreppi að undanteknum Þarfahundum við 

búrekstur á lögbýlum. 

2. gr. 
Sveitarstjórn er heimilt að veita einstaklingum búsettum í hreppum undanþágu 

til hundahalds með eftirfarandi skilyrðum: 
a) Hundurinn skal skráður á skrifstofu hreppsins, og þar fær eigandi hundsins 

afhenta merkta plötu, sem jafnan skal vera í ól um háls hundsins. 
Við skráningu skal hundeigandi undirrita yfirlýsingu um, að hann skuli 

í einu og öllu fara með hund sinn eftir fyrirmælum sambykktar bessarar eins 
og hún er nú eða kann síðar að verða breytt. 

b) Skylt er hundeiganda að hafa hund sinn ábyrgðartryggðan hjá viðurkenndu 
vátryggingarfélagi, þannig að tryggt sé. að tryggingin taki til alls tjóns, sem 
hundur kann að valda, án nokkurra óeðlilegra skilyrða að mati sveitarstjórnar. 

c) Hundurinn skal aldrei ganga laus á almannafæri. heldur vera í taumi Í fyled 
með aðila sem hefur fullt vald yfir honum. Fisi er heimilt að hafa með sér hunda, 
þó í taumi séu, inn í skólahús, almennar skrifstofur, samkomuhús, leikvelli eða 
verslanir, svo og starfsstöðvar hverju nafni sem nefnast, bar sem úrvinnsla 
meðferð eða seymsla matvæla á sér stað. 

d) Hundeigendum er skylt að sjá svo um, að hundar raski eigi ró manna eða 
verði mönnum til óþæginda. 

Skilyrði fyrir hundahaldi í húsum þar sem íbúðir hafa sameisinlesan inn- 
gang er, að allir íbúðareigendur samhykki slíkt, og skal legsja fram skriflegt sam- 
þvkki þar um við skráningu hunds, er gildi þar til sveitarstjóra berst skrifleg 
afturköllun frá einhverjum íbúðareiganda. 

e) Til að standa straum af kostnaði sveitarsjóðs af skráningu og eftirliti með 
hundum í hreppnum, skal árlega greiða sveitarsjóði leyfisgjald fyrir þá hunda, 
sem undanþága er veitt fyrir.



Nr. 216. 350 17. maí 1978. 

Gjaldið greiðist fyrirfram við skráningu hundsins til næstkomandi júní mánaðar 
og síðan árlega 1. júní fyrir eitt ár í senn. Sveitarstjórn ákveður upphæð gjaldsins. 

Hundar sem blindir menn og öryrkjar þurfa á að halda vegna fötlunar sinnar 
eru undanþegnir leyfisgjaldi. 

Við greiðslu leyfisgjalds ber hundeiganda hverju sinni að sýna fullgild skilríki 
fyrir greiðslu vátryggingargjalds samkv. b-lið þessarar greinar, vátryggingarskir- 
teini, vottorð dýralæknis um að hundur sé ekki haldinn smitandi sjúkdómi og 
hafi verið hreinsaður af bandormum, svo og önnur skilríki er máli skipta samkv. 
lögum um hundahald og varnir gegn sullaveiki svo og fyrirmælum, sem heilbrigðis- 
nefnd setur varðandi hunda. 

3. gr. 
Við minniháttar brot á samþykkt þessari skal hundeigandi sæta skriflegri á- 

minningu og greiða allan kostnað, er leiðir af brotinu. Ef um ítrekað brot er að 

ræða eða alvarlegt brot, afturkallast viðkomandi undanþága til hundahalds. 

4. gr. 

Eigendum þarfahunda á lögbýlum er skylt að sjá til þess, að hundarnir flækist 
ekki um lausir, raski ró manna eða verði mönnum til óþæginda. 

Flækingshundar skulu teknir úr umferð. Gefi eigandi sig ekki fram eða vitji 
hans innan tveggja sólarhringa er heimilt að lóga viðkomandi hundi þegar í stað. 

5. gr. 
Hreppstjóri og heilbrigðisnefnd hafa eftirlit með hundum samkvæmt samþykkt 

þessari og skulu þessir aðilar tilkynna sveitarstjórn án tafar um allar kærur, sem þeim 

berast vegna meintra brota á samþykktinni. 

6. gr. 
Ofangreind samþykkt sveitarstjórnar Skútustaðahrepps staðfestist hér með sam- 

kvæmt Í. 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 við 
birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 17. apríl 1978. 

F.h.r. 

Páll Sigurðsson. 
  

Ingimar Sigurðsson. 

Nr. 217. 1. júní 1978. 
REGLUGERÐ 

um sérstakt tímabundið vörugjald. 

I. 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 hér á landi. 
Gjaldið skal vera 16% til 31. desember 1978.
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II. KAFLI 

Innflutningur. 

Gjald samkvæmt Í. gr. er innheimt við tollafgreiðslu við innflutning á vörum 
í eftirtöldum tollskrárnúmerum, sbr. tollskrárlög nr. 120/1976 ásamt áorðnum breyt- 

ingum: 

03.01.11 11.08.02 20.02.07 33.06.02 
04.06.00 11.08.03 20.02.08 33.06.04 
04.07.00 11.08.09 20.02.09 33.06.06 
05.13.00 11.09.00 20.03.00 33.06.08 
06.02.01 13.03.03 20.04.00 33.06.12 
06.02.09 17.01.10 20.05.01 33.06.19 
06.04.01 17.01.21 20.05.02 34.05.03 
06.04.09 17.01.22 20.05.03 34.05.09 
07.02.00 17.01.25 20.05.09 34.07.00 
07.03.00 17.01.26 20.06.10 35.03.09 
07.04.00 17.02.01 20.06.20 36.01.00 
07.06.00 17.02.02 20.07.11 36.02.00 
08.01.50 17.02.03 20.07.19 36.04.00 
08.01.60 17.02.09 20.07.20 36.08.00 
08.01.79 17.03.02 20.07.30 37.01.09 
08.03.00 17.03.09 20.07.40 37.02.02 
08.04.21 17.04.01 20.07.50 37.02.09 

08.04.22 17.04.03 20.07.60 37.03.09 
08.10.00 17.04.04 20.07.70 37.04.00 
08.11.00 17.04.05 21.07.04 37.05.09 
08.12.01 17.04.06 21.07.05 37.07.01 
08.12.02 17.04.09 21.07.06 36.11.10 
08.12.03 18.06.04 21.07.07 38.11.20 
08.12.09 18.06.05 21.07.08 38.11.30 
08.13.00 18.06.06 21.07.11 38.11.40 
09.03.00 18.06.09 21.07.12 38.11.50 
09.04.00 19.02.09 21.07.19 38.14.00 
09.05.00 19.03.00 22.01.01 38.17.00 
09.06.00 19.04.01 22.02.01 38.19.31 
09.07.00 19.04.09 22.02.09 38.19.32 
09.08.00 19.05.00 22.03.01 38.19.35 
09.09.00 19.07.01 22.03.09 38.19.49 
09.10.10 19.07.02 22.10.00 39.01.25 
09.10.20 19.07.09 25.01.01 39.01.35 
11.01.23 19.08.01 27.08.20 39.01.44 
11.01.24 19.08.02 27.10.82 39.01.45 
11.01.25 19.08.03 27.11.11 39.01.54 
11.02.10 19.08.04 27.11.19 39.01.69 
11.02.29 19.08.09 27.11.20 39.01.79 
11.02.31 20.01.00 27.11.30 39.01.89 
11.02.32 20.02.02 29.04.50 39.01.96 
11.04.00 26.02.03 30.03.44 39.02.16 
11.05.01 20.02.04 30.05.00 39.02.24 
11.05.09 20.02.05 32.10.00 39.02.37 
11.08.01 20.02.06 32.13.20 39.02.45 

B 46
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39.02.46 
39.02.48 
39.02.52 
39.02.62 
39.02.63 
39.02.65 
39.02.67 
39.02.73 
39.02.94 
39.03.14 
99.03.35 
39.03.55 
39.03.83 
39.04.09 
39.05.09 
39.06.29 
39.07.12 
39.07.80 
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 
10.14.19 
10.16.09 
41.06.00 
42.03.03 
42.05.03 
42.05.09 
42.06.00 
44.02.00 
41.03.42 
44.03.49 
44.,04.10 
44.04.20 

44.09.23 

44.09.29 
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 

46.02.03 
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 
46.21.10 
48.21.29 
48.21.39 
48.21.52 
48.21.69 
5ð.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 
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59.06.09 
59.08.01 
59.10.00 
59.11.02 
59.11.09 

59.12.09 
59.15.00 
62.05.01 
62.05.04 
62.05.05 
62.05.07 
65.01.00 
65.02.00 
65.04.00 
65.06.09 
63.07.00 
66.01.00 
66.02.00 
66.03.00 
67.01.00 
67.02.00 
67.03.00 
67.04.00 
68.03.00 
68.04.00 
68.06.00 
68.07.00 
68.08.09 
68.10.01 
ö8.10.09 
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 
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70.15.00 
70.16.00 
70.17.09 
70.18.00 
70.19.00 
70.20.20 
70.20.32 
70.20.39 
10.21.09 
71.13.01 
71.13.09 
71.14.09 
71.15.00 
71.16.00 
73.10.12 
73.10.13 
73.10.21 
13.13.51 
73.17.00 
73.18.19 
73.18.22 
73.18.29 
73.20.02 
73.20.03 
73.20.09 
73.23.02 
73.24.00 
73.25.01 
73.25.09 
73.26.00 
73.27.01 
13.27.02 
73.27.09 
73.29.02 
73.29.09 
73.32.00 
73.33.00 
73.84.01 
73.34.09 
73.35.09 
73.36.11 
73.36.12 
73.36.13 
73.36.14 
73.36.20 
13.36.30 
13.38.11 

73.38.12 
73.38.19 
73.38.23 
73.38.29 
73.40.47
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73.40.56 
73.40.59 
74.07.09 
74.08.00 
74.10.00 
74.15.00 
74.16.00 
74.17.00 
74.18.10 
74.18.20 

74.19.06 
74.19.09 
75.04.00 
75.06.02 
75.06.03 
75.06.09 
76.03.01 
76.06.09 
76.07.00 
76.10.01 
76.11.00 
76.12.00 
76.15.10 
16.15.20 
76.16.04 

76.16.13 
76.16.15 
76.16.19 
77.02.00 
77.04.20 
78.05.00 
78.06.09 
79.04.00 
79.06.01 
79.06.02 
79.06.03 

79.06.05 
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 

82.09.02 
82.09.09 

82.11.01 
82.11.09 
82.12.01 
82.12.09 
82.13.01 
82.13.09 
82.14.00 
22.15.00 

83.01.01 
83.01.02 
#3.01.05 
83.01.09 
83.02.03 
83.02.09 
83.03.09 
63.04.00 
83.05.09 

83.06.09 
83.08.00 
83.11.00 
03.13.04 
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 
84.08.60 
64.09.00 
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 
54.18.21 
84.18.22 
84.18.29 
84.18.31 
84.18.39 
84.19.10 
84.19.21 
84.19.31 
$4.22.19 
84.22.21 
84.22.29 
84.22.39 
64.22.41 
84.22.40 
84.22.50 
64.22.69 
$4.22.79 
84.23.10 
84.23.21 
84.23.22 
84.23.29 
84.23.30 
64.23.40 
64.23.50 
84.23.61 
84.23.69 
84.23.70 
4.20.11 

84.25.19 
84.25.51 
84.40.10 
81.40.21 

84.40.50 
84.40.61 
84.40.69 
84.40.71 
84.40.72 
84.51.10 
84.51.21 
84.51.29 
84.52.10 
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 
64.53.40 

84.53.50 
84.53.60 
$4.54.10 
64.54.20 

$4.55.10 
84.55.21 
84.55.29 
84.55.30 
84.56.10 
84.56.20 
84.56.40 
84.58.00 
84.59.20 
84.59.50 
84.59.82 
84.59.89 
84.59.01 
84.61.03 
84.61.04 
84.61.09 
84.61.12 
84.61.13 
84.61.14 

84.61.15 
84.61.19 
84.62.00 
84.63.03 
64.63.04 
S4.63.05 
84.63.06 
84.63.07 
84.63.09 
84.64.00 
84.65.09 
8ð.01.10 
85.01.29 
85.01.31 
85.01.39 
85.01.40 
85.01.59 
85.01.60 
85.01.74 
85.01.80 
85.01.89 
85.01.90 

Nr. 217.
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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 
85.12.53 
85.12.54 
85.12.55 
85.12.56 
85.12.57 
85.12.59 
85.12.61 
85.12.69 
85.12.70 
85.13.10 
85.13.20 
85.14.10 
85.14.20 
85.15.19 
80.15.20 
85.15.25 
85.15.30 
65.15.35 
85.15.40 
$5.15.59 
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 
65.20.10 
85.20.20 
85.20.40 
85.20.50 
85.21.10 
65.21.20 
85.21.39 
85.21.60 
85.22.20 
85.23.01 
85.23.09 
85.25.10 
85.25.20 
85.25.30 
85.26.10 
85.26.20 
85.26.30 
85.27.00 
85.28.00 
87.01.10 
87.01.39 
87.04.09 
87.06.09 
87.07.11 
87.07.19 
87.07.20 
87.10.00 
87.12.09 

87.13.01 
87.13.09 
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 
90.08.11 
90.08.19 
90.08.21 
90.08.29 
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90.08.31 
90.08.39 
90.09.01 
90.09.09 
90.10.10 
90.10.20 
90.10.39 
90.11.00 
90.12.00 
90.13.00 
90.14.20 
90.16.10 
90.16.20 
90.17.10 
90.17.20 
90.17.30 
90.18.01 
90.18.09 
90.20.00 
90.23.01 
90.23.02 
90.23.03 
90.23.09 
90.24.01 
90.24.09 
90.25.00 
90.26.01 
90.26.02 
90.26.09 
90.27.09 
90.28.10 

90.28.20 
90.28.39 
90.28.40 
90.28.50 
90.29.09 
91.02.00 
91.03.00 
91.04.00 
91.05.00 
91.06.00 
91.07.00 
91.08.00 
91.09.00 
91.10.00 
91.11.00 
92.01.00 
92.02.00 
92.03.09 
92.04.01 
92.04.09 
92.05.00 
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92.06.00 
92.07.01 
92.07.09 
92.08.00 
92.10.00 
92.11.10 
92.11.20 
92.11.31 
92.11.39 
92.11.40 
92.12.11 
02.12.19 
92.12.21 
92.12.23 
92.12.29 
92.13.01 
02.13.09 
93.01.00 
93.02.00 
93.03.00 
93.04.03 
93.04.04 
93.04.05 
93.04.09 
93.05.00 
93.06.00 
93.07.10 
93.07.22 
93.07.29 
94.02.00 
95.05.00 
95.08.09 

96.01.04 
96.05.00 
96.06.00 
97.04.01 
97.04.02 
97.04.04 
97.04.09 
97.05.00 
97.06.01 
97.06.02 
97.06.09 
97.08.00 
98.01.01 
93.03.00 
98.04.00 
28.05.00 
98.06.01 
98.06.09 
98.08.00 
98.09.00



1. júní 1978 söð Nr. 217. 

98.10.00 98.14.00 98.16.00 
G8.11.00 98.15.00 99.06.00 

3. gr. 
Við innflutning gsjaldskyldra vara er gjaldið lagt á tollverð vöru að við- 

bættum aðflutningsgjöldum og vörugjaldi samkvæmt ákvæðum laga nr. 97/1971. 
Gúmmígjald samkvæmt lögum nr. 79/1974, byggingariðnaðargjald samkvæmt lögum 
nr. 64/1965 og jöfnunargjald samkvæmt lögum nr. 83/1978 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. tollskrárlaga eða heimildum í sérstökum 
lögum skal veita undanþágu frá greiðslu sérstaks vörugjalds. Þó skal við sam- 
ræmingu tolls skv. 13. tl. 3. gr. tollskrárlaga eigi veita slíka undanþágu, hvíli sér- 
stakt vörugjald á vöru þeirri sem tollur er færður til samræmis við. 

Þegar vara er flutt inn til eigin nota eða neyslu innflytjanda og söluskattur 
er innheimtur við tollafgreiðslu reiknast hið sérstaka vörugjald sem söluskaitsstofn. 

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 

fjárhæð vörugjalds. 

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 

ált við söluverð frá verksmiðju eða framleiðanda án álagningar fyrir sölu- og 
dreifingarkostnaði en að meðtöldu gjaldi samkvæmt ákvæðum laga nr. 97/1971. 

Þegar almenn verðlagning framleiðanda er miðuð við heildsöluverð reiknast 
hið sérstaka vörugjald 16% á 89.3% heildsöluverðsins en það svarar til 14.29% 
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 gjald- 
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
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skattstjóra þar sem þeir eru heimilisfastir. Þeir sem hefja tilkynningaskylda 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 skrár um alla þá sem hafa með 

höndum gjaldskylda starfsemi. 

8. gr. 
Þeir sem framleiða og selja bæði gjaldskyldar og gjaldfrjálsar vörur skulu færa 

sjaldskylda 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 
sjaldskyldrar framleiðslu, í sérstakan reikning. Niðurstaða þess reiknings færist 
síðan til frádráttar á skýrslu um sérstakt vörugjald við skil til ríkissjóðs, og telst 
því ekki með hráefnis- eða framleiðslukostnaði og myndar ekki 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 upp- 
gjörstímabilinu, þar með talin úttekt til eigin nota, svo og upplýsingar um frádrátt, 
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 1978 

eru fjórir. Gjalddagi fyrir tímabilið 1. janúar til 31. mars 1978 er 1. maí 1978, gjald- 
dagi fyrir tímabilið 1. apríl til 30. júní 1978 er 1. ágúst 1978, gjalddagi fyrir tíma- 
bilið 1. júlí til 30. september 1978 er 1. nóvember 1978 og sjalddagi fyrir tímabilið 
í. október til 31. desember 1978 er 1. febrúar 1979. 

Eindagsi er 15 dögum eftir gjalddaga. Beri eindaga upp á helgidag eða almennan 
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 varðandi 
hið sérstaka vörugjald skulu gilda, eftir því sem við geta átt, ákvæði eftirfarandi 

laga og reglugerða:
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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, svo og reglugerða settra samkvæmt þeim. 

14. gr. 
Óheimilt er að hækka vegna álagningar hins sérstaka vörugjalds verð. á birgðum 

vöru sem sérstakt vörugjald hefur verið greitt af. Á sama hátt er óheimil hækkun 
verðs vörubirgða vegna hækkunar sérstaks vörugjalds hinn 15. maí 1976. 

Um refsingar og viðurlög vegna brota gegn ákvæðum þessarar greinar skulu 
gilda, eftir því sem við á, ákvæði laga nr. 54/1960 um verðlagsmál. 

15. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 5. gr. laga nr. 86 1. júní 1978 um 

sérstakt tímabundið vörugjald, til að öðlast gildi þegar í stað. Jafnframt er úr gildi 
felld reglugerð nr. 238 31. maí 1977 um sérstakt tímabundið vörugjald og reglugerðir 
nr. 465 31. desember 1977 og nr. 86 20. febrúar 1978 um breyting á þeirri reglugerð. 

Fjármálaráðuneytið, 1. júní 1978. 

Matthías Á. Mathiesen.   
Björn Hafsteinsson. 

8. júní 1978. Nr. 218. 
REGLUGERÐ 

um ráðstöfun á eftirstöðvum gengismunar samkvæmt lögum nr. 97/1972, 

nr. 106/1974 og nr. 27/1975, til stofnunar nýs lánaflokks við Fiskveiðasjóð 

Íslands til hagræðingar í fiskiðnaði. 

1. gr. 
Stofna skal við Fiskveiðasjóð Íslands nýjan lánaflokk er heiti: „Lán til hag- 

ræðingar í fiskiðnaði“. 

2. gr. 
Eftirstöðvar gengismunar samkvæmt lögum nr. 97/1972, nr. 106/1974 og nr. 

27/1975, sem nemur alls um 545 millj. kr., þar með talin lán sem búið er að veita, 
skulu ásamt óinnheimtum vöxtum, vera stofnframlag til þessa lánaflokks, að full- 
nægðum sérstökum ákvæðum téðra laga um ráðstöfun þessa fjár. 

ð. gr. 
Úr þessum lánaflokki skulu veitt lán til hraðfrystihúsa, fiskimjölsverksmiðja og 

annarra fiskvinnslustöðva til hagræðingar, svo sem vélakaupa, endurnýjunar á vélum 
og vinnslurásum og annarra ráðstafana, sem horfa til hagræðingar að mati sjóðs- 
stjórnar. 

4, gr. 
Lánin skulu vera til allt að 5 ára og ákveður sjóðsstjórn lánstíma eftir eðli 

hvers láns. 
Vextir af lánum þessum skulu ekki vera hærri en almennir fasteignalánsvextir 

eru hverju sinni og ákvarðast af sjóðsstjórn.
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Gjalddagar afborgana og vaxta skulu vera 1. maí og 1. nóvember ár hvert og 

greiðast vextirnir eftirá. 

5. gr. 

Lán þessi skulu tryggð með veði í atvinnuhúsnæði lántakanda ásamt vélum og 

búnaði innan 70% af matsverði eða 50% af brunabótamati hins veðsetta. Nægi ekki 

umrædd veð, er stjórn sjóðsins heimilt að taka þau önnur veð eða ábyrgðir, sem 

hún telur fullnægjandi. 

6. gr. 

Að öðru leyti skulu um þessi lán gilda ákvæði laga um Fiskveiðasjóð Íslands 

nr. 44/1976 og reglugerða, sem settar eru samkvæmt þeim, eftir því sem við getur átt. 

1. gr. 
Reglugerð þessi er sett með heimild í 5. gr. laga nr. 97 20. desember 1972 um 

ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Íslands um nýtt gengi Íslenskrar krónu, 

g-lið 9. gr. laga nr. 106 31. desember 1974 um ráðstafanir í sjávarútvegi og um ráð- 

stöfun gengishagnaðar og j-lið 1. gr. laga nr.. 55 27. maí 1975 um ráðstöfun gengis- 

munar í þágu sjávarútvegsins skv. lögum nr. 2/1975 um ráðstafanir vegna hækkunar 

brennsluolíuverðs til fiskiskipa, til þess að öðlast þegar gildi. 

Bráðabirgðaákvæði. 

Þau lán sem veitt hafa verið af umræddu sengismunafé við útgáfu þessarar 

reglugerðar, sbr. 2. gr., skulu njóta hagstæðustu kjara þessa nýja lánaflokks. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 8. júní 1978. 

Matthías Bjarnason. 

Jón L. Arnalds. 

  

Stjórnartíðindi B 18, nr. 197—218. Útgáfudagur 15. júní 1978.



STJÓRNARTÍÐINDI B 19 — 1978 
    

14. júní 1978. 359 Nr. 219. 

REGLUGERÐ 

um stimpilgjald af vátryggingarskjölum. 

1. gr. 
Vátryggingarskjöl skulu stimpluð samkvæmt reglugerð þessari. 

2. gr. 
Lifsábyrgðarskírteini (spariliftryggingarskírteini) stimplast með 2.40 kr. af þús- 

undi eða broti úr þúsundi af lífsábyrgðarfjárhæðinni. 
Stimpilgjald af líftryggingum, þar sem vátryggingarfjárhæðin greiðist einungis 

út ef hinn tryggði andast á tilteknu tímabili og iðgjaldagreiðslur mynda ekki höfuð- 
stól (áhættuliftryggingar), skal vera 8% af iðgjaldi. 

Sé vátryggingarfjárhæðin greidd út í afborgunum skal stimpilgjaldið reiknað af 
þeirri eindargreiðslu er samsvarar afborgunum eftir reglum viðkomandi vátrygg- 
ingarfélags. 

3. gr. 
Skirteini fyrir brunatryggingar á lausafé, innbústryggingar, heimilistryggingar, 

glertryggingar, vatnstjónstryggingar á lausafé, innbrots- og þjófnaðartryggingar, vél- 
stöðvunartryggingar, lekatryggingar, byggingatryggingar, (CAR-tryggingar, „con- 
struction“-tryggingar), altjónstryggingar („all-risk“-tryggingar), rekstrarstöðvunar- 
tryggingar og aðrar skaðatryggingar á fasteignum eða lausafé en þær er um getur 
í 4., 5., 6., 7. og 10. gr. reglugerðar þessarar skulu stimplaðar með 0.60 kr. af þús- 
undi eða brot úr þúsundi af vátryggingarfjárhæðinni. 

4. gr 
Skírteini fyrir húseigandatryggingar, jarðskjálftatryggingar og vatnstjónstrygg- 

ingar á fasteignum skulu stimpluð með 8% af iðgjaldi. 

5. gr. 
Bifreiðatryggingarskirteini, þ. á m. húftryggingarskirteini, brunatryggingarskir- 

teini bifreiða, takmörkuð húftryggingarskírteini og skírteini fyrir hálf-húftryggingu 
(hálf-kasko), stimplast með 0.60 kr. af þúsundi eða broti úr þúsundi af vátrygg- 
ingarfjárhæðinni. 

6. gr. 
Skipatryggingarskirteini stimplast með 0.24 kr. af þúsundi eða broti úr þús- 

undi af vátryggingarfjárhæðinni. 
Sjóvátryggingar á varningi, tryggingar á varninig fluttum með flugvélum eða 

landfarartækjum og farangurstryggingar stimplast með 0.24 kr. af þúsundi eða broti 
úr þúsundi vátryggingarfjárhæðar. 

Vátryggingarskirteini fyrir peningasendingar í flutningi milli staða stimplast með 8% af iðgjaldi. 
B 47 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 
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7. gr. 

Gripatryggingarskírteini skulu stimpluð með 0.24 kr. af þúsundi eða broti úr 

þúsundi vátryggingarfjárhæðar. 

8. gr. 

Skírteini fyrir slysatryggingar, ferðaslysatryggingar og sjúkratryggingar skulu 

stimpluð með 4% af iðgjaldi. 

9. gr. 

Ábyrgðartryggingarskírteini skulu stimpluð með 8% af iðgjaldi. 

10. gr. 

Eftirtaldar vátryggingar eru undanþegnar stimpilgjaldi: 

1. Brunatryggingar á fasteignum. 

2. Ábyrgðartryggingar sem eigendum skráðra vélknúinna ökutækja er skylt sam- 

kvæmt umferðarlögum að kaupa vegna ökutækjanna. 

3. Ábyrgðartryggingar sem eiganda loftfars er skylt að kaupa skv. 137. gr. laga 

nr. 34 21. maí 1964. 

4. Vátryggingarskirteini sem bátaábyrgðarfélög og Samábyrgð Íslands á fiskiskip- 

um gefa út. 

5. Atvinnuslysatryggingar launþega, þar með taldar atvinnuslysatryggingar sjó- 

manna. 

6. Vátryggingar á afurðum sjávarútvegs og landbúnaðar. 

11. gr. 

Ef hækkuð er vátryggingarfjárhæð vátryggingar, sem þegar hefur verið greitt 

stimpilgjald af, skal stimpilgjald einungis greitt af viðbótarfjárhæðinni. 

Fjármálaráðherra er heimilt að undanþiggja stimpilgjaldi almenna hækkun á 

vátryggingarfjárhæðum tiltekinna tegunda trygginga sem stafar af almennum verð- 

lagshækkunum. 

12. gr. 

Nú er einhver þeirra vátrygginga sem um ræðir í 3., 5., 6. og 7. gr. Teglu- 

gerðar þessarar tekin án þess að tilgreind sé vátryggingarfjárhæð og skal stimpil- 

gjaldið þá reiknað af verðmæti hins tryggða eða áætluðu meðalverði tryggðra fjár- 

muna í viðkomandi iðgjaldaflokki. 

13. gr. 

Stimpilgjald af hverju einstöku vátryggingarskjali skal aldrei vera lægra en 

100 kr. 
Standi reiknað stimpilgjald ekki á heilum tug króna skal það fært niður í næsta 

heilan tug. 

14. gr. 

Stimpilgjald samkvæmt reglugerð þessari skal greitt með því að líma stimpil- 

merki á hið stimpilskylda skjal eða greiðsla bess staðfest með ástimplun stimpil- 

merkjavélar. Sé vátryggingarskirteini gefið út fyrir stimpilskyldri vátryggingu skal 

það stimplað, ella vátryggingarsamningur, fyrsta greiðslukvittun eða annað skjal er 

vátrygginguna varðar. 

Þau vátryggingarfélög sem fá til þess sérstaka heimild ráðuneytisins geta þó 

fengið undanþágu frá stimplun samkvæmt ákvæðum 1. mgr. þessarar greinar enda 

sé þá gætt reglna 16. gr.
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15. gr. 
Félög sem fengið hafa undanþágu frá stimplun samkvæmt 1. mgr. 14. gr. skulu 

tilgreina sérstaklega reiknað stimpilgjald á vátryggingarskírteini, fyrstu greiðslu- 
kvittun eða öðru skjali er vátrygginguna varðar. Félög þessi skulu haga bókhaldi 
sínu þannig að eftirlitsmenn með stimpilgjaldi geti ávallt gengið úr skugga um 
réttmæti stimpilgjaldsskýrslna. Félögin skulu annað hvort hafa í aðalbókhaldi sínu 
sérstaka reikninga fyrir þær fjárhæðir er færa skal á stimpilgjaldsskýrslu eða færa 
þær í sérstakar undirbækur eða yfirlit sem byggð eru á aðalbókhaldinu. Færslum 
skal þannig hagað að rekja megi einstakar fjárhæðir á stimpilgjaldsskýrslu til þeirra 
gagna sem á er byggt. 

Félög sem heimild hafa til greiðslu stimpilgjalds samkvæmt þessari grein skulu 
ótilkvödd greiða fyrir 10. hvers mánaðar til ríkisféhirðis stimpilgjald það er þau 
hafa innheimt í næstliðnum mánuði. Greiðslunni skal fylgja skýrsla á þar til gerðum 
eyðublöðum um stofn til útreiknings stimpilgjalds. 

16. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 30. gr. laga nr. 36 10. maí 

1978 um stimpilgjald, öðlast gildi 1. júlí 1978. Jafnframt er felld úr gildi reglugerð 
nr. 255 21. ágúst 1974. 

Fjármálaráðuneytið, 14. júní 1978. 

Matthías Á. Mathiesen. 

Árni Kolbeinsson. 

12. júní 1978. Nr. 220. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 9 24. janúar 1978 um dómsmálagjöld o. fl. 

1. gr. 
6. gr. orðist svo: 

Fyrir að þinglýsa skjölum skal greiða 1 000 kr. Sé skjölum þinglýst fyrir Hæsta- 
rétti skal greiða 1 500 kr. 

Fyrir áritun um heimildabrest o. fl. samkvæmt 9. gr. laga nr. 30 7. maí 1928 skal 
greiða 600 kr. 

Eigi skal greiða gjald fyrir þinglýsingu úrskurða um sviptingu sjálfræðis eða 
fjárræðis né úrskurða um brottnám lögræðissviptingar. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 79 23. desember 1975 um auka- 

tekjur ríkissjóðs, sbr. lög nr. 13. 5. maí 1978, öðlast gildi 1. júlí 1978. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 12. júní 1978. 

Ólafur Jóhannesson. 
  

Ólafur W. Stefánsson.
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AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á 

frystri rækju fyrir framleiðslutímabilið 1. júní til 

30. september 1978. 

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. júní 

til 30. september 1978: 

Vélskelflett rækja: Ísl. kr. á kg Cif. 
Blokkfryst ........0000000eeee ene 1614.00 
5xX2 kg og 4X2,5 kg vatnshúðuð, sérfryst .........000000000.. 1614.00 
5x2 kg og 4X2,5 kg óvatnshúðuð, sérfryst ..........00000000.. 1 700.00 
500 gr vatnshúðuð, sérfryst .........000000 enn ens 1883.00 
200 gr vatnshúðuð, sérfryst .........000000 000. ern 1967.00 

Verðbil verður 2%%. 

Greiðslur í sjóðinn eða úr miðast við 62.5% af verðbreytingu frá grundvallar- 

verði að viðbættu eða frádregnu verðbili. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 5. júní 1978. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds. 
  

Kristín Magnússon. 

Nr. 222. 2. maí 1978. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 171/1968 fyrir Félagsstofnun stúdenta 

við Háskóla Íslands. 

1. gr. 

7. gr. orðist svo: 
Starfsár og reikningsár stjórnar Félagsstofnunar stúdenta, sérstjórna og 

nefnda er frá 1. júní til 31. maí. Ár hvert skal stjórnin birta ársskýrslur um störf 

sín. 

2. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt tillögu stjórnar Félagsstofnunar stúdenta að 

fenginni umsögn háskólaráðs og stúdentaráðs Háskóla Íslands, sbr. 6. gr. laga 

nr. 33/1968, og öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 2. maí 1978. 

F. hr. 

Birgir Thorlacius. 
Árni Gunnarsson.
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 164 13. apríl 1978, um ráðstöfun 15.05% 
fjár gengismunarsjóðs 1978 (áætlaðar 350 millj. kr.), 

til að greiða fyrir hagræðingu í fiskiðnaði 

sbr. b-lið 3. gr. laga nr. 2/1978. 

1. gr. 
Á eftir 5. gr. komi ný gr. sem verði 6. gr. svohljóðandi: 
„Fé það, sem lánað er samkvæmt reglugerð þessari, skal jafnóðum og það inn- 

heimtist, ásamt öllum vöxtum, renna til þess lánaflokks Fiskveiðasjóðs Íslands, 
sem veitt eru lán úr til hagræðingar í fiskiðnaði samkvæmt reglugerð, um ráð- 
stöfun á eftirstöðvum sengismunar samkvæmt lögum nr. 97/1972, nr. 106/1974 og 
nr. 27/1975, til stofnunar nýs lánaflokks við Fiskveiðasjóð Íslands til hagræðingar 
í fiskiðnaði, útsefinni 8. júní 1978.“ 

2. gr. 
6. gr. reglugerðar nr. 164/1978 verði 7. gr. 

3. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 4. gr. laga nr. 2 9. febrúar 1978 til 

að öðlast þegar gildi. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 8. júní 1978. 

Matthías Bjarnason. 
  
Jón L. Arnalds. 

8. júní 1978. Nr. 294. 
GJALDSKRÁ 

yfir efna- og gerlarannsóknir, er Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins annast. 

1. gr. 
Gjöld fyrir almennar efna- og gerlarannsóknir. sem Rannsóknastofnun fisk- 

iðnaðarins annast, skulu vera sem hér segir: 

Fóðurmjöl: 
Framleiðslusýnishorn (Vatn, fita, protein og salt) .... kr. 4000 

Einstakar efnagreiningar: 

Vatn 0... kr 750 
Salt 00.00.0020... 0000 — 900 
Protein (Kjeldahl) ................ — 2000 
Fita — 1300 
Aska 0... — 750 
Ammoníak ............000 0. —- 750 
Sandur  ........... — 900 
Kaleium ........... — 1500 
Fosfór 0... — 1500
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Lysine nýtanlegt ...........0202000 00... ns — 6400 
Natrium nitrit ...........000000 00 s.n — 1800 
Nitroso-dimethylamin  ..........00.00000 0... 0... — 3600 
Óbundnar fitusýrur í mjölfitu ...........0...0..00.... — 1500 
Sýrustig pH ............00000 000. 0 nn — 150 

Útflutningssýnishorn: 
Fyrir mjölmagn að 100 tonnum .... kr. 5400 (vottorð kr. 900). 
Fyrir mjölmagn frá 100 að 500 t...... — 6800 (vottorð kr. 900) 
Fyrir mjölmagn frá 500 tonnum .... — 8000 (vottorð kr. 900) 

Fyrir útflutningssýni á síldarmjöli eða loðnumjöli bætast kr. 1800 við vegna 
ákvörðunar á natrium nitrit. 

Amínósýrur: 
a) Lysine, Histidine, Ammonia, Arginine, Aspartic, Acid, 

Threonine, Serine, Glutamic Acid, Proline, Glysine, Ala- 

mine, Valine, Isoleucine, Leucine, Tyrosine og Phenyla- 
lanine # ..........20200.02esensss kr. 15:000 

b) Methionine og Cystine ............00...20 0... — 1500 
Fullkomin amínósýrugreining .............0.000000002. — 22500 

Lýsi: 
A-vítamín, bein mæling ........0...000000. 00... — 1300 

A-vítamín, með Morton á Stubb leiðrétt ............ — 4000 
Obundnar fitusýrur ..............000.20 000. v. nr. —- 750 
Sýrutala  ...........00000 000 — 750 
Joðtala .............2002. 000. — 1700 
Sáputala  ..........200.200 00. — 1800 

Ósápuhæft  ..........000 — 3400 
Eðlisþyngd (Pyknometer) .........000000 000... — 1100 
Preoxíð gildi .................0200 0... en rn — 1500 
Litur (Lovibond einingar) ..........0.0000000.0.0.0.0.0.. — 750 
Vatnsinnihald (með Toloul eimingu) ................ — 1100 
Vatn og óhreinindi (í skilvindu) .................... — 750 
Ljósbrot (Refractive Index) ............000 00... 0... — 900 

Natrium sápa ...........0000 00 s.s — 1500 
Fyrir útflutningssýni bætast kr. 900 við fyrir vottorð. 

Salt: 
Klorid (titer) ..........2.20200 0... — 1100 
Kaleium ...........0000 0000 es ns — 1500 
Magnium ............0.0 0000 n sn — 1500 
Sulfat .............00 0000 — 1500 
Óleysanlegt í vatni ..............0000000 0... — 1500 
Raki og bundið vatn ...........020.000 000... 0... — 1500 
Járn 2... — 1500 
Kopar .........0000 ser — 1500 
Fullkomin efnagreining ...........000000 000. 0 0 — 9300 

Síld: 
I. Undirbúningsvinna: 

a) Síld lengdarmæld, vistuð, hausskorin, slógdregin, 
flökuð og hökkuð .........000000.0 0000... — 2200 

b) Síld lengdarmæld, vistuð, hausskorin, slógdregin og 
hökkuð .........0.000 0000 — 1700
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c) Sild vigtuð, flökuð og hökkuð ............000.000.0.. — 1300 
d) Síld lengdarmæld, vigtuð og hökkuð ..........0...... — 750 
Fyrir undirbúningsvinnu af 50 síldum eða færri greiðist hálft gjald. 

II. Efnagreiningar: 
Fita  ...........0 0 — 1300 

Salt 2... IR — 900 

Vatn  ......0.200 00 — 750 

Einstakar rannsóknir: 

Trimethylamin (T.MA.) ......0000000 00... — 1900 
Alginsýra .......20000000 0. s.s — 8800 

Kvikasilfursákvörðun í matvælum .........0.0000000... — 2200 
Ákvörðun á málmum með atom absorption .......... — 2300 
Frítt klór í vatni ........020200000 00... — 600 
Skynmat (organoleptic test) .........000000000....0... — 1500 

Rotvarnarefni með gasgreiningu .........0.0000000.0... — 5000 
Skordýraeitur með gasgreiningu .............000..0.. — 10000 
Thiamin (B1, vítamín) ........00.00 000... — 5000 
Rifboflavin (B2 vítamín) ......0..000000 000... 0... — 5000 

Niacin (Bs vítamín) .........00000 00... 000... — 5000 
Drip (hörpudiskur, rækja 0. s. frv.) ....200000000000.. — 1500 

Smásjárrannsóknir: 
Einföld rannsókn, án litunar ..........0000000.0.00.... — 600 

Einföld rannsókn, með litun ..........2000.000.0.00... — 900—1 800 

Talning Í smásjá ...........020000 000. 0 nn — 1700 

Gerlarannsóknir: 
Talning við ræktun, eins komnar ........0000000000.0.... kr. 1100 
Talning við ræktun tvenns konar ..........00000.0... — 1800 
Talning við ræktun, þrenns konar .........000000... — 2600 

Kólígerlar, MPN, forpróf ........000000000 0000... — 1500 

Kólíserlar, MPN, staðfestingarpróf ...........0.00.00... — 1200 
Escherichia coli (indol ), MPN .........00000000.... — 1200 

Staphylococcus aureus, forpróf ..........00000000.00... — 1500 
Staphylococcus aureus, staðfestingarpróf .............. — 1700 

Sulfit afoxandi clostridia ............00000000......... — 2000 
Clostridium perfringens, staðfestingarpróf ............ — 1800 

Salmonella, forpróf ...........0.000 00... — 2600 

Salmonella, staðfestingarpróf ........2020000000000.0.. — 1600 

Roðagerlar  ...........0.0000 00 senn — 2600 

Undirbúningur sýna (mölun, hökkun o. fl.) ............ — 600 

Mjólkurrannsóknir: 
Litprófun (reduktase) .........0020200000 00... 0... kr. 600 
Storchs-prófun ...........2000000..ens nes — 400 
Fosfataseprófun 1 ............2.0200 0000 ne. — 600 
Eðlisþyngd m/flotvog ........0.2.2000 000. nn. — 400 
Eðlisþyngd m/pyknometer .........0.000000 000... — 1100 

Feiti (Gerber) mjólk og rjómi ..........0000000..0... — 400 
Feiti (Gerber) rjómafs .........02000000 0... — 600 
Sýrustig (titration) ..........0000000 0000 nun. — 700
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Niðursuðuvörur: 
Framleiðslusýnishorn (vatn, salt, pH, vigt o. fl.) ...... — 2000 

Geymsluþol (pH, vigt, dós o. fl) ......000000000 — 750 
Vottorð ............000 000 — 900 

2. gr. 
a) Gjald fyrir efna- og gerlarannsóknir, sem ekki eru tilgreindar í þessari skrá 

ákveðst með hliðsjón af sambærilegum rannsóknum eða í samræmi við þann 
tíma og kostnað, sem slíkar rannsóknir krefjast. 

b) Gjaldskrá sú, er að framan greinir, miðast við, að rannsókn fari fram hjá Rann- 
sóknastofnun fiskiðnaðarins án óeðlilega mikils undirbúnings á sýnum þeim, 
sem rannsökuð eru. 

3. gr. 
Þegar sýnistaka á útfluttu mjöli eða lýsi er á vegum Framleiðslueftirlits sjávar- 

afurða, greiðast kr. 1500 fyrir hvert sýni auk launa fiskmatsmannsins, sem annast 
sýnistökuna. 

Þegar um er að ræða sýnistöku á útfluttum niðursuðuvörum, greiðast aðeins 
laun starfsmannsins auk ferðakostnaðar. 

Starfsmenn Framleiðslueftirlits sjávarafurða annast þessar sýnistökur samkvæmt 
leiðbeiningum frá Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins og með þeim tækjum, sem Rann- 
sóknastofnunin lætur þeim í té. 

4. gr. 
Forstjóra er heimilt að veita afslátt á gildandi gjaldskrá, ef um er að ræða 

fyrirfram samningsbundnar rannsóknir eða rannsóknaverkefni, sem hafa vísinda- 

legt eða almennt hagnýtt gildi. 

5. gr. 
Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt lögum nr. 64 21. maí 1965, um rannsóknir í þágu 

atvinnuveganna, til þess að öðlast gildi 15. júní 1978 og birtist til eftirbreytni öllum 
þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er felld úr gildi gjaldskrá yfir efna- og gerlarannsóknir er Rannsókna- 
stofnun fiskiðnaðarins annast, frá 15. júní 1976. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 8. júní 1978. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds.   
Ingimar Einarsson. 

Nr. 225. 8. júní 1978. 
REGLUGERÐ 

um heilbrigðismálaráð. 

I. KAFLI 

Stofnun og skipan heilbrigðismálaráða. 

1. gr. 
Í hverju læknishéraði skal starfa heilbrigðismálaráð.
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2. gr. 
Heilbrigðismálaráð skal þannig skipað: 
Héraðslæknir (í Reykjavík borgarlæknir) er formaður ráðsins. Sveitarstjórnir 

læknishéraðsins kjósa aðra ráðsmenn að loknum hverjum sveitarstjórnarkosningum 
þannig: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

8) 

h) 

Reykjavíkurhérað. Borgarstjórn kýs 7 fulltrúa óhlutbundinni kosningu. Stjórnir 
eftirtalinna stofnana tilnefna úr sínum hópi einn fulltrúa hver: Landspítali, 
Landakotsspitali, Kleppsspítali, Hjúkrunardeild Hrafnistu, Hjúkrunardeild Grund- 
ar og Gistiheimili Rauða Kross Íslands. 
Vesturlandshérað. Stjórnir heilsugæslustöðvanna í Borgarnesi, Ólafsvík og Búð- 
ardal skulu eiga einn fulltrúa hver úr sinum hópi og Sjúkrahúsið á Akranesi 
og Heilsugæslustöðin á Akranesi í sameiningu einn fulltrúa og hið sama gildir 
um Sjúkrahúsið í Stykkishólmi og Heilsugæslustöðina í Stykkishólmi. 
Vesfjarðahérað. Stjórnir sjúkrahúsa og heilsugæslustöðva á Patreksfirði, Þing- 
eyri, Bolungarvík, Ísafirði og Hólmavík skulu eiga úr sínum hópi einn fulltrúa 
fyrir hvern stað. Ennfremur á Heilsugæslustöðin á Flateyri einn fulltrúa. 
Norðurlandshérað vestra. Stjórnir sjúkrahúsa og heilsugæslustöðva á Hvamms- 
tanga, Blönduósi, Sauðárkróki og Siglufirði skulu eiga úr sínum hópi einn full- 
trúa fyrir hvern stað. 
Norðurlandshérað eystra. Stjórnir heilsugæslustöðvanna á Dalvík, Ólafsfirði, Ak- 
ureyri, Kópaskeri, Þórshöfn og Raufarhöfn og sjúkrastofnanirnar Fjórðungs- 
sjúkrahúsið á Akureyri, hjúkrunardeild Kristneshælis og Sólborg á Akureyri 
skulu eiga einn fulltrúa hver úr sínum hópi. Stjórnir heilsugæslustöðvar á 
Húsavík og sjúkrahússins á Húsavík skulu eiga einn fulltrúa sameiginlega úr 
sínum hópi. 
Austurlandshérað. Stjórnir heilsugæslustöðvanna á Vopnafirði, Eskifirði, 
Fáskrúðsfirði, Djúpavogi og Höfn skulu eiga einn fulltrúa hver úr sínum hópi og 
stjórnir heilsugæslustöðva og sjúkrahúsa á Egilsstöðum, Seyðisfirði og Nes- 
kaupstað skulu eiga einn úr sínum hópi fyrir hvern stað. 
Suðurlandshérað. Stjórnir heilsugæslustöðvanna í Vík. Kirkjubæjarklaustri, 
Hellu, Laugarási og Hveraserði, svo og Heilsuhælis NLFÍ Hveragerði, Sólheima 
í Grímsnesi og Vistheimilsins að Gunnarsholti skulu eiga einn fulltrúa hver 
úr sínum hópi. Stjórnir heilsugæslustöðva og sjúkrahúsa á Selfossi og í Vest- 
mannaeyjum skulu eisa einn úr sinum hópi fyrir hvorn stað. 
Reykjaneshérað. Stjórnir heilsusæslustöðvanna í Hafnarfirði, Garðabæ, Kópa- 
vogi og Seltjarnarnesi svo og siúkrastofnananna Vífilsstaðaspítala, St. Jósefs- 
svítala Hafnarfirði, hjúkrunardeildar Sólvanss í Hafnarfirði, Kópavogshælis, 
Skálatúns, Tialdaness, Sjúkrastöðvar S.S.Á. í Revkjadal og vistheimilanna að 
Víðinesi og Hlaðsgerðarkoti skulu eisa einn fulltrúa hver úr sínum hópi. Stjórnir 
heilsusæslustöðva og siúkrahúsa á Reykjalundi og í Keflavvík skulu eiga einn 
úr sínum hópi fyrir hvorn stað. 

TI. KAFLI 

Hlutverk og verkefni heilbrigðismálaráða. 

3. gr. 
Heilbrigðismálaráð serir áætlanir um framkvæmd og forgang verkefna á sviði 

heilbrigðismála í héraði. Heilbrisðismálaráð gerir árlesar fjárhass- os framkvæmda- 
áætlanir til notkunar við undirhúnins fjárlagafrumvarps og skal ráðið senda slíkt 
Hl heilbrieðisráðunevtis fyrir 15. maí ár hvert. Ráðið serir einnis áætlanir til lengri 
tíma um skipan heilsugæslu og sjúkraþiónustu í héraðinu og endurskoðar slíkar 
áætlanir árlega og sendir landlækni og heilbrigðisráðnneytinu. 

B 48
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4. gr. 

Heilbrigðismálaráð fjallar um skipulagningu á starfsemi og rekstri heilbrigð- 

isstofnana í héraðinu í þeim mæli sem sveitarstjórnir verða ásáttar um. 

Heimilt er að skipta ráðinu í deildir eftir sérverkefnum. 

5. gr. 

Heilbrigðismálaráðuneytið, landlæknir eða sveitarstjórnir geta á hverjum tíma 

falið heilbrigðismálaráði frekari verkefni á sviði heilbrigðismála umfram það, sem 

talið er upp í þessum kafla. 

III. KAFLI 

Starfsreglur heilbrigðismálaráða. 

6 . gr. 
Formaður heilbrigðismálaráðs kveður ráðið saman til funda og stjórnar þeim. 

Kjörinn skal varaformaður og ritari ráðsins. 

7. gr. 

Formaður tilkynnir heilbrigðismálaráðuneyti og landlækni, hvaða fulltrúa 

sveitarstjórnir héraðsins hafi kjörið í heilbrigðismálaráð og hverjir hafi verið kjörn- 

ir varaformaður og ritari. 

8. gr. 

Heilbrigðismálaráð kemur saman til fundar svo oft sem þurfa þykir, þó ekki 

sjaldnar en tvisvar á ári. 

Formanni er skylt að kveða heilbrigðismálaráð til fundar ef a.m.k. þriðj- 

ungur ráðsmanna óskar þess, enda sé fundarefni tilgreint. 

9. gr. 

Fundur heilbrigðismálaráðs telst löglega boðaður ef allir ráðsmenn hafa verið 

boðaðir með a.m.k. einnar viku fyrirvara. 

Í fundarboði skal geta fundarefnisins. 

10. gr. 

Heilbrigðismálaráð afgreiðir mál með ályktunum á fundum. Ráðið er ekki 

ályktunarhæft nema a.m.k. helmingur ráðsmanna taki þátt í fundi. Afl atkvæða 

ræður úrslitum um afgreiðslu mála. Falli atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns. 

11. gr. 

Ályktanir heilbrigðismálaráðs skulu ritaðar í gerðabók, sem ritari ráðsins varð- 

veitir milli funda. 

12. gr. 

Launakostnað vegna starfa í heilbrigðismálaráði og ferðakostnað vegna funda 

heilbrigðismálaráðs ber sá aðili sem á fulltrúa í ráðinu. 

Þóknananefnd ákveður laun vegna starfa Í heilbrigðismálaráðum. Um ferða- 

kostnað fer skv. reglum ríkisins. 

13. gr. 

Þegar fjallað er um á fundi heilbrigðismálaráðsins málefni tiltekins sveitar- 

félags eða verkefni sérstakra heilbrigðisstarfsmanna í héraðinu, má gefa viðkom- 

andi málsaðila kost á að senda fulltrúa á fund ráðsins og hefur sá fulltrúi þá bæði 

málfrelsi og tillögurétt.
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IV. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

14. gr. 
Heilbrigðismálaráð einstakra læknishéraða geta sett sér ýtarlegri starfsreglur 

en hér er gert. 

15. gr. 
Reglugerð þessi er sett með stoð í 7. gr. 4. tl. laga nr. 57 frá 20. maí 1978 um 

heilbrigðisþjónustu og öðlast gildi þegar við birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 8. júní 1978. 

Matthías Bjarnason. 0 

Páll Sigurðsson. 

30. maí 1978. Nr. 226. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 50 19. febrúar 1976 fyrir 

Vatnsveitu Sauðárkrókskaupstaðar. 

1. gr. 
16. gr. orðist svo: 

Af öllum fasteignum, sem vatnsskattskyldar eru samkvæmt 15. gr., skal greiða 
árlegan vatnsskatt, sem er 0.25% af heildarmati hverrar fasteignar, þó eigi minna 

en kr. 25 af mð hverrar byggingar. 
Gjalddagi skatts samkvæmt þessari grein er sá sami og gjalddagi fasteignaskatts. 

2. gr. 
17. gr. orðist svo: 

Auk vatnsskatts samkvæmt 16. gr. skal innheimta aukavatnsskatt samkvæmt 
nánari ákvörðun bæjarráðs, fyrir verksmiðjur, iðnfyrirtæki, vinnslustöðvar, útgerðar- 
stöðvar, sláturhús, frystihús, efnalaugar, þvottahús, bifreiðastöðvar, svo og af öðrum 
er nota vatn til annars en heimilisþarfa. Aukavatnsskatt skal innheimta samkvæmt 
mæli eða áætlun vatnsveitunnar. Vatnsveitan lætur notendum í té löggilta vatnsmæla 

og er ársleiga fyrir hvern mæli 50 m/m eða minni kr. 5 000 og kr. 10 000 fyrir stærri 

mæla. Vatnsveitan sér um uppsetningu mælanna og kostar eðlilegt viðhald þeirra, 
en skemmdir af mannavöldum eða frostum ber húseiganda að bæta. Gjöld samkvæmt 
16. gr. eru miðuð við vísitölubyggingarkostnaðar pr. 1. jan. 1978 (176 stig), og 
breytast árlega í samræmi við breytingar á nefndri vísitölu. 

3. gr. 
18. gr. orðist svo: 

Þar sem vatn er selt samkvæmt mæli eða vatnsnotkun er áætluð samkvæmt 

17. gr. skal greiða, auk gjalds samkvæmt 16. gr.: 

A gjald: 16 kr/mö fyrir notkun allt að 2500 mð/mán. 
B gjald: 32 kr/möð fyrir notkun frá 2500 — 5000 m3/mán. 
C gjald: 48 kr/mð fyrir notkun yfir 5000 m3/mán. 

Gjöld samkvæmt þessari grein ber að greiða ársfjórðungslega.
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Vatnsveitustjóra er heimilt að mæla vatnsnotkun yfir styttri eða lengri tímabil, 
heldur en einn mánuð. Við útreikning til ákvörðunar á gjaldflokk fyrir vatnsnotkun 
á hverju tímabili, skal miða álagið við mælt magn á tímabilinu umreiknað í hlut- 

falli við 30 sólarhringa í mánuði. 
Gjöld samkvæmt 18. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar pr. 1. jan. 1978 

(176 stig) og breytast þegar breytingar verða á nefndri vísitölu. 

4. gr. 
19. gr. orðist svo: 

Heimæðagjöld Vatnsveitu Sauðárkróks skulu vera sem hér segir: 

Rúmmál húss (utanmál) 

400— 2000 mö: 50000 kr. Í. 400 mö og 37.50 kr/mð þar yfir 
2000— 6 000 mað: 110 000 kr. f. 2000 möð og 34.00 kr/mð þar yfir 

6 000—-10 000 mó: 246 000 kr. f. 6000 mö og 30.50 kr/mð þar yfir 
Yfir  10000 mö: 368 000 kr. f. 10.000 möð og 27.00 kr/mð þar yfir 

Gjöld samkvæmt 19. gr. eru miðuð við vísitölu bygginsarkostnaðar pr. 1. jan. 
1978 (176 stig) og breytast þegar breytingar verða á nefndri vísitölu. 

Heimæðagjöld skal greiða um leið og bygging er tengd vatnsveitunni. 

5. gr. 
20. gr. orðist svo: 

Fyrir vatn í skip í höfninni greiðast kr. 100 fyrir hvern mö og auk þess afgreiðslu- 
gjald kr. 1000 að degi, en kr. 1 800 utan dagvinnutíma. Gjaldið greiðist við móttöku. 

Gjöld samkvæmt 20. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar pr. 1. jan. 
1978 (176 stig) og breytast þegar breytingar verða á nefndri vísitölu. 

6. gr. 
21. gr. orðist svo: 

Heimilt er bæjarstjórn, fyrir eitt ár Í senn, að hækka eða lækka gjöld samkvæmt 
reglugerð þessari, öll eða hvert um sig um allt að 50%, án þess að leita þurfi stað- 

festingar ráðuneytis. 

7. gr. 
22. gr. orðist svo: 

Verði vanskil skal reikna hæstu lögleyfða dráttarvexti. Heimilt er að loka fyrir 
vatn frá veitukerfinu til þeirra sem ekki greiða vatnsskatt og önnur gjöld skv. reglu- 

serð þessari á réttum gjalddögum. 
Opnunargjald skal vera kr. 2 000. 
Vatnsskatt og önnur gjöld skv. reglugerð þessari má taka lögtaki og njóta gjöld 

þessi lögveðsréttar í eigninni næstu 2? ár eftir gjalddaga með forgangsrétti fyrir 

hvers konar samningsveði og aðfararveði. 
Opnunargjald breytist árlega til samræmis við breytingar á byggingarvísitölu frá 

1. jan. 1978 (176 stig). 

8. gr. 
23. gr. orðist svo: 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 40 000 nema þyngri refsing 

liggi við að lögum. Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal fara að hætti 

opinberra mála.
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Reglugerðarbreyting þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Sauðár- 
krókskaupstaðar, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, 
til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 30. maí 1978. 

F. h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

12. júní 1978. Nr. 227. 
SAMÞYKKT 

um sorplosun á Akureyri. 

1. gr. 
Bæjarstjórn sér um að flytja reglulega sorp og úrgang frá íbúðarhúsnæði og 

opinberum þjónustubyggingum innan skipulagðra svæða á Akureyri á kostnað 
bæjarsjóðs, sbr þó 5. gr. 

Flutning sorps og úrgangs frá atvinnuhúsnæði og húsnæði utan skipulagðra 
svæða annast húseigendur sjálfir á sinn kostnað nema annað sé sérstaklega ákveðið 
af bæjarstjórn. 

2. gr. 
Sorp og úrgang, sem fellur til daglega skal setja í sérstakan poka, sem bæjar- 

félagið lætur í té. Pokunum skal komið fyrir í þar til gerðum grindum sem sérstak- 
lega eru ætlaðar fyrir þá og skulu húseigendur leggja þær til og kosta. Þar sem 
sorpgeymslur eru skulu grindurnar vera frístandandi eða festar á hurð eða veggi 
geymslunnar. Utanhúss skal grindunum komið fyrir í sérstökum sorptunnum eða 
sérbyggðum sorpkistum. Lok skulu vera á öllum sorpgrindum nema þar sem grindur 
eru undir sorprennum. 

Um gerð, frágang og staðsetningu sorpgeymslna, sorpgrinda, sorptunna og sorp- 
kista skal farið að fyrirmælum byggingafulltrúa og bygginganefndar annars vegar 
og heilbrigðisfulltrúa og heilbrigðisnefndar hins vegar. 

Húseigendur skulu hreinsa snjó frá sorpgeymslum, sorpkistum og sorptunnum 
á vetrum og halda greiðfærri leið að þeim svo auðvelt sé að framkvæma hreinsun. 

ð. gr. 
Húseiganda ber að sjá um, að húsi hans fylgi nægjanlega mörg sorpílát, sem 

endurnýjuð sé eftir þörfum. Skal hverju húsi fylgja a. m. k. ein pokagrind fyrir 
hverja íbúð. Frá ákvæði þessu má víkja í fjölbýlishúsum með sérstakar sorp- 
geymslur enda sé frágangur allur með samþykki heilbrigðisfulltrúa og heilbrigðis- 
nefndar. 

Húseiganda ber sjálfum að skipta um poka í grindum, fyllist þeir milli tæminga, 
og ganga þannig frá þeim að sorp hrynji ekki úr þeim. 

4. gr. 
Blautt sorp skal sett innpakkað í sorppokana. Glerbrot og aðra oddhvassa 

hluti má eigi setja í sorppoka nema þannig sé um búið að ekki sé hætta á að rifi 
pokann eða slysahætta geti af stafað fyrir hreinsunarmenn.
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Heyi af lóðum skal komið fyrir í sorppokum hjá sorpgrind. Pappaumbúðir 

og annað slíkt skal binda í búnt og koma fyrir við sorpgrind. 

5. gr. 

Mold, grjót, timbur, múrbrot, stærri trjágreinar og annað þess háttar má aldrei 

setja í sorppokana og ber húseigendum sjálfum að sjá um flutning slíks svo og 

flutning á húsmunum og öðrum stærri hlutum, sem þeir vilja losa sig við, sbr. þó 

7. gr. 

6. gr. 

Flutningur sorps skal að jafnaði fara fram einu sinni í viku. Hreinsunarmenn 

afhenda nýja poka í stað þeirra, sem þeir taka (til tæmingar) og koma að nýju pokum 

fyrir í grindum. Fjöldi afhentra poka skal miðaður við reynslu að nægi að jafnaði 

milli tæminga. Húseigendur eiga rétt á að fá poka gegn greiðslu umfram framangreint 

magn. 

7. gr. 

Einu sinni á ári skal fara fram flutningur á garðsorpi og öðrum úrgangi, 

sbr. 5. gr., húseigendum að kostnaðarlausu. Skal sá flutningur fara fram að vori 

og skal heilbrigðisnefnd rækilega auglýsa fyrirkomulag og tímasetningu flutning- 

anna. 

8. gr. 

Við flutning á hvers konar sorpi, úrgangi, jarðefnum og öðrum lausum efnum, 

skal þess gætt að þannig sé um flutninginn búið að eigi sé hætta á að hann fjúki eða 

falli af flutningstæki. Skylt er að hafa palla bifreiða og annarra flutningstækja lokaða 

að aftan auk hárra hliðarborða. 

9. gr. 

Að jafnaði skal vera gæslumaður við sorphauga bæjarins, þegar þeir eru opnir til 

losunar. Hlíta skal fyrirmælum gæslumanns um losun og alla umgengni. 

Bannað er að aðgreiða og flytja burt eitt eða neitt, sem losað hefur verið á 

sorphauga. 
Heilbrigðisnefnd getur ákveðið nánar um flutning, móttöku og frágang sorps á 

sorphaugum og Í sorpeyðingarstöð, verði henni komið upp, og á hvaða tímum tekið 

er á móti sorpi. 

10. gr. 

Brjóti húseigendur ákvæði samþykktar þessarar um meðferð og geymslu sorps 

skulu hreinsunarmenn tilkynna það heilbrigðisfulltrúa. Sé um að ræða brot að mati 

heilbrigðisfulltrúa og heilbrigðisnefndar skal nefndin hlutast til um að húseiganda 

verði gert að ráða þar bót á innan ákveðins tíma. Bæti húseigandi ekki úr innan 

þess tíma, eru hreinsunarmenn ekki skyldugir að taka sorp hjá viðkomandi fyrr en 

úr hefur verið bætt. 
Húseigendum ber að snúa sér til heilbrigðisfulltrúa með kvartanir sínar séu þær 

ekki teknar til greina af hreinsunarmönnum. 

Hreinsunarmönnum er óheimilt að hnýsast í sorppoka eða hirða úr þeim muni. 

11. gr. 

Brot gegn samþykkt þessari varða sektum, eða varðhaldi ef miklar sakir eru. 

Sinni aðili ekki innan tiltekins frests fyrirmælum heilbrigðisnefndar samkv. reglu- 

gerð þessari, getur hún ákveðið honum dagsektir, allt að 2000 krónum þar til úr 

er bætt. Dagsektir renna í bæjarsjóð. Með brot á reglugerðinni skal farið að hætti 

opinberra mála.
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12. gr. 
Ofangreind samþykkt bæjarstjórnar Akureyrar staðfestist hér með samkvæmt 

lögum nr. 12/1969 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit og öðlast þegar gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 12. júní 1978. 

F.h.r. 

Jón Ingimarsson. 

Ingimar Sigurðsson. 

12. júní 1978. . Nr. 228. 
AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á frystum 

hörpudiski fyrir framleiðslutímabilið 1. júní til 30. september 1978. 

Með skirskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 
og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, hefur ráðuneytið 
staðfest eftirfarandi verðgrundvöll á frystum hörpudiski fyrir framleiðslutímabilið 
1. júní til 30. september 1978: 

Ísl. kr. á Ib. Gif. 
Lausfrystur hörpudiskur ..............020200000. 00... 493.05 
Blokkfrystur hörpudiskur ............2...200000 0... 0... 467.10 

Verðbil verður 10%, miðað við verðlækkun eingöngu. 
a Greiðslur í sjóðinn miðast við 62.5% af verðbreytingu frá grundvallarverði 

án verðbils, en greiðslur úr sjóðnum miðast við 62.5% af verðbreytingu frá grund- 

vallarverði að frádregnu verðbili. 

Sjáarútvegsráðuneytið, 12. júní 1978. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds.   
Kristin Magnússon. 

12. júní 1978. Nr. 229. 
AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á freðfiski 

fyrir framleiðslutímabilið 1. júní til 30. september 1978. 

Með skírskotun til laga nr. 72 Ææ. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 
og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, hefur ráðuneytið 
staðfest eftirfarandi verðgrundvöll á freðfiski fyrir framleiðslutímabilið 1. júní til 
30. september 1978: 

Þorskur: Ísl. kr. á lb. Gif. 

414 m/r 58 02 .......000000 s.s 252.22 
4X14 m/r 8— 1202 .......02000000 seen 258.05 
4X14 m/r 12—16 02 ........0002000 0000 nn sn 267.72 
4>X14 m/r 1—3 lbs. ....0.2.0000000 0000 211.60
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4>X14 r/18—12 02. ..........000 00 
414 r/1 12—16 02 .......0..0.0.0.0. enn 

4X14 r/11—3 bs. ........00000 0000 se sn 
10X5 og 3X18 ......2000000.0. ss 
DX8 0. 
5X10 og 6X10 .......20.00000 s.n 
AX12 2... 

Ýsa: 
4X14 m/r 4—8 02. ........000 00. 
414 m/r 8—12 02. ........... 000 

414 m/r 12—16 02. ...........0.0 00... 
4>14 m/r 16 0z. og yfir „..........0000. 00. 
1OXÐ ....0000000 00 
3X18, 4X13 og 4X12 .......0.000 00... 
EXI 0000 

Karfi: 
8X7 M/r .....0000 nr 
10X5 mM/r ......02000000 nn 
10X5 F/l .......0000 sess 
10X5 Sea star .......0.00.000 000. 

410 Sea Star ......2.0000. 0. 
5xX8 m/r og b/14—6 02. ...........0000 00... 
5X8 m/r og b/1 6 07. og yfir ...........2.00000 00... 
3X8 kg Japan .........0000000 00 s0 sen 
BX17 20... 
1X20 2... 
1X25 kg Japan .........020000 0000 0n se 

46 kg Japan ..........2.%.00 0... s.s 
46 kgr/lagp. ........200200 0000. 

1aX1 EM 

12X1 mM/r ........00200 00 

Blokk m/b .......00.0 0000 

Blokk  ........00000 00 esse rr 

105 lll 
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294.89 
306.54 
318.18 
340.40 

394.15
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Langa: 

SX7 0... 0renn ses 214.00 
10XD 20.00.0000 253.81 
Blokk .......000000 nes 238.88 

Keila: 
87 ML 22.00.0000... rss 214.00 
Blokk .........0.00 nr 194.09 

Grálúða: 
Heilfr. hausuð yfir 2 kg .........000000 0000... 166.26 
Heilfr. hausuð að 2 kg ..........202000 0... sn 101.04 
Heilfr. m/h Rússl. ..........000000 00. es sr 96.84. 
4X12 lagp. .....0..000 sn 280.68 
GX10 2... 268.74 
Blokk USSR. .......000000 0. 214.00 
Blokk USA. ......00000.. 0 197.07 
Heilfrystur fiskur 3X9 kg .......00020000 00... 121.89 

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 
grundvallarverði án verðbils. 

Verðgrundvöllur þessi gildir meðan sjóðurinn fær risið undir greiðslu verð- 
bóta af eigin fé samkvæmt viðmiðunarverðum þó eigi skemur en til 1. ágúst n. k. 
og eigi lengur en til 30. september n. k. 

Sjáarútvegsráðuneytið, 12. júní 1978. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds.   
Kristin Magnússon. 

31. maí 1978. Nr. 230. 
REGLUGERÐ 

um stjórn bæjarmálefna Akraneskaupstaðar. 

1. KAFLI 

Um skipan bæjarstjórnar og verkefni hennar. 

1. gr. 
Bæjarstjórn Akraness er skipuð 9 bæjarfulltrúum, kjörnum skv. lögum nr. 

58/1961. 

2. gr. 
Bæjarstjórn Akraness er almennt í fyrirsvari fyrir bæinn og skal engu máli, 

er hann varðar, til lykta ráðið án umsagnar bæjarstjórnar. 
Bæjarstjórninni ber að gæta hagsmuna bæjarins í hvívetna og annast þau 

viðfangsefni, er henni eru fengin í lögum og reglugerðum, svo og málefni, sem henni 
eru fengin í samþykktum, sem hún hefur sett eða á henni kunna að hvíla að 
öðru leyti. 

Meginverkefni hennar eru þessi: 
B 49
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A. Bæjarstjórn fer með yfirstjórn á fjárreiðum bæjarins. 
1. Árlega ber bæjarstjórn að gera áætlun um tekjur og gjöld bæjarins fyrir hvert 

reikningsár (almanaksár). Í fjárhagsáætlun skal greina í meginatriðum, 
hvernig fjárveiting til einstakra stofnana og framkvæmda skuli hagað, sbr. 
B-lið, enn fremur skal þar greina hvernig áætlaðar tekjur skiptast. 

2. Bæjarstjórn hefur yfirumsjón með fjárstjórn bæjarins, með því að 
tekjur séu innheimtar og greiðslur inntar af hendi í samræmi við það, sem 
ákveðið er í fjárhagsáætlun. Eisi má greiða fé úr bæjarsjóði, nema heimild sé 
til þess í fjárhagsáætlun bæjarins eða annarri ákvörðun bæjarstjórnar. 

3. Bæjarstjórn hefur yfirumsjón með því, að eignir bæjarins séu tryggilega 
varðveittar. 

4. Bæjarstjórn skal hafa tekið ársreikninga bæjarins til meðferðar eigi síðar 

en í júlímánuði ár hvert. 
5. Bæjarstjórn kveður á um lántökur og ábyrgðir kaupstaðarins, þó er bæjar- 

stjóra heimilt að taka stutt rekstrarlán, án sérstakrar samþykktar bæjar- 

stjórnar. 

B. Bæjarstjórn hefur yfirumsjón verklegra framkvæmda bæjarins. Í fjárhagsáætlun 
kveður hún á um, hvernig verklegum framkvæmdum skuli hagað í megin- 
atriðum á fjárhagsárinu. Hún getur og gert heildaráætlanir um framkvæmd 
tiltekinna verkefna, er taki lengri tíma, svo og um einstök verk, eftir því sem 

ástæða þykir til. 
C. Bæjarstjórn kýs bæjarstjóra, bæjarráð og aðrar nefndir eftir því sem segir í 

samþykt þessari eða öðrum reglugerðum, svo og endurskoðendur reikninga 

kaupstaðarins. Enn fremur skipar hún ásamt bæjarráði fasta starfsmenn bæjar- 
ins, setur þeim erindisbréf, sbr. 63. gr. og semur um laun þeirra. 

D. Bæjarstjórn setur reglugerðir um stjórn bæjarmálefna og reglur um meðferð 
tiltekinna málefna bæjarins, ákveður lóðarleigur, gjaldskrár bæjarfyrirtækja 
eftir því sem þörf krefur o. s. frv. 

II. KAFLI 

Fundarsköp bæjarstjórnar. 

3. gr. 

Á fundi bæjarstjórnar í júnímánuði ár hvert kýs bæjarstjórn sér forseta, svo og 
1. og 2. varaforseta úr hópi bæjarfulltrúa til eins árs í senn. 

Sá er rétt kjörinn forseti, er hlotið hefur atkvæði meira en helmings bæjarfull- 
trúa. 

Verði þeim atkvæðafjölda ekki náð, skal kjósa að nýju, og skal þá kjósa um þá 
tvo, sem flest fengu atkvæðin. Ef þrír eða fleiri, sem um skyldi kjósa hafa fengið 
jafnmörg atkvæði, skal varpa hlutkesti um, um hverja skuli kjósa. 

Verður sá rétt kjörinn, sem fleiri atkvæði fær, þó að hann fái ekki helming 
atkvæða. Verði atkvæði jöfn, ræður hlutkesti. 

Aldursforseti gegnir forsetastörfum, uns kosinn hefur verið forseti. Ef enginn 
forseti er viðstaddur á fundi bæjarstjórnar, gegnir aldursforseti forsetastörfum, 
nema bæjarstjórn ákveði að kjósa sérstakan fundarstjóra í það skiptið. 

Ef forseti deyr eða verður varanlega forfallaður frá störfum í bæjarstjórn, áður 
en kjörtími er á enda, skal kjósa forseta í hans stað fyrir þann tíma, sem eftir er kjör- 

tímabilsins. 

4. gr. 
Forseti bæjarstjórnar stjórnar umræðum á fundum hennar, hann sér um, að 

fundargerðir séu skipulega færðar í gerðabók, allar tillögur skráðar og allar ályktanir 
séu rétt og nákvæmlega bókaðar.
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Forseti sér um, að allt fari löglega og skipulega fram á fundum bæjarstjórnar. 
Hann úrskurðar um skilning á fundarsköpum, skv. samþykkt þessari, en skjóta má 
úrskurði hans til úrlausnar bæjarstjórnar. 

5. gr. 

Bæjarstjórn kýs tvo skrifara og tvo varaskrifara úr hópi bæjarfulltrúa til eins 
árs Í senn á sama fundi og forsetakosning fer fram. Skrifarar skulu kosnir hlut- 

fallskosningu. Skrifarar skulu telja saman atkvæði, þá er atkvæðagreiðslur fara fram. 

6. gr. 
Bæjarstjórn ræður sérstakan fundarritara utan bæjarstjórnar, sem sér um færslu 

gerðabóka, og hafa skrifarar í samráði við forseta eftirlit með því, að rétt sé fært 
til bókar. 

Bæjarstjórn ákveður þóknun til fundarritara. 
Í serðabók skal þess geta hvar og hvenær fundur sé haldinn, hverjir sitji 

fundinn og hver sé fundarritari. Auk þess skal færa í gerðabókina tillögur og 
úrslit mála. 

Í fundarlok skal lesa upp gerðabók, og skulu allir viðstaddir bæjarfulltrúar undir- 
rita hana. Einnig er heimilt að afgreiða fundargerð á næsta bæjarstjórnarfundi. Hver 
fulltrúi, sem eigi er samróma hinum, á rétt á því, að ágreiningsálit hans verði 
ritað með fáum orðum í gerðabókina. 

7. gr. 
Bæjarstjórn heldur að jafnaði fundi tvisvar í mánuði, 2. og 4. þriðjudag hvers 

mánaðar og skal fundur hefjast kl. 16.00, nema bæjarráð ákveði annað. 
Heimilt er bæjarstjórn að fengnu samþykki bæjarráðs, að fella niður fundi í júlí 

eða ágúst. 
Aukafundi skal halda skv. ákvörðun bæjarstjóra eða ef þrir bæjarfulltrúar hið 

fæsta krefjast þess. 

8. gr. 
Bæjarstjóri semur dagskrá bæjarstjórnarfunda. 

Á dagskrá skal taka: 

1. Fundargerðir bæjarráðs og annarra nefnda, sem þurfa kunna staðfestingar bæjar- 
stjórnar á ályktunum sínum. 

2. Hvert það mál, sem fellur undir verksvið bæjarstjórnar, skv. 2. gr. og sbr. 10. gr. 
laga nr. 58/1961, enda sé þess óskað af bæjarstjóra, bæjarráði, lögmætri nefnd 
eða bæjarfulltrúa, að málið sé á dagskrá tekið. 

3. Kosningar nefnda og starfsmanna, svo og hvert það málefni annað, sem bæjar- 
stjórn á um að fjalla að lögum. 

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. Bæjarstjóri skal í síðasta lagi kl. 19.00 tveimur dögum fyrir fund, hafa 
sent öllum bæjarfulltrúum og varafulltrúum dagskrá næsta bæjarstjórnarfundar. 

Í dagskrá skal tilkynna fundarstað og tíma, þær fundargerðir, sem fyrir fundi 
liggja, tillögur sem fram hafa komið, og sera í stuttu máli grein fyrir þeim 
málum öðrum, sem um skal fjalla. Fylgja skulu eftirrit fundargerða, tillagna, 
svo og annarra gagna, sem geta til upplýsinga orðið um málefni á dagskrá, 
eftir því sem bæjarstjóri telur nauðsynlegt. Ef ákveðinn verður aukafundur 
skv. 2. mgr. 7. gr. skal að jafnaði til hans boðað með dagskrá, er send verði 
bæjarfulltrúum með 24 stunda fyrirvara. Mál skulu afgreidd í þeirri röð, sem 
á dagskrá segir, nema bæjarstjórn ákveði að önnur röð skuli höfð.
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Heimilt er að taka mál á dagskrá, þótt ekki sé þess getið í fundarboði, enda sam- 
þykki % viðstaddra bæjarfulltrúa þau afbrigði. 

9. gr. 
Auglýsa skal venjulega fundi bæjarstjórnarinnar með a. m. k. 12 stunda fyrirvara 

á sama hátt og venja er til að birta opinberar tilkynningar á Akranesi. Greina skal 
í fundarlýsingu efni dagskrár í höfuðdráttum. 

10. gr. 
Bæjarstjórnarfundi skal halda í heyranda hljóði. Bæjarstjórn getur þó ákveðið 

að ræða einstök mál fyrir luktum dyrum, t. d. einkamál manna eða mál, sem æski- 
legt er vegna hagsmuna bæjarins, að rædd séu fyrir luktum dyrum. 

Ef tillaga kemur fram um það, að mál skuli rætt fyrir luktum dyrum, skal úr 
því skorið án umræðna. 

Óheimilt er að skýra frá því, sem fram kemur við umræður fyrir luktum 

dyrum. Ef áheyrandi á bæjarstjórnarfundi raskar fundarfriði, getur forseti látið vísa 
honum úi. 

11. gr. 
Bæjarstjórn getur enga ályktun gert, nema meira en helmingur bæjarfulltrúa 

sé viðstaddur á fundi. Afl atkvæða ræður úrslitum mála. Bæjarstjóri og hver 
bæjarfulltrúi getur borið fram breytingartillögu, viðaukatillögu eða frávísunartillögu 
við hvert það mál, sem til umræðu er, og bæjarstjórn á úrskurðarvald um. Skulu 
slíkar tillögur vera skriflegar. En veita skal forseta ráðrúm til þess að semja tillögu 
ef þörf krefur. 

Ef jafnmörg atkvæði eru með máli og móti, fellur það, nema við kosningar, þá 
ræður hlutkesti. 

Mál má afgreiða með því að samþykkja það eða fella, vísa því frá með einfaldri 
eða rökstuddri dagskrá, vísa því til afgreiðslu bæjarstjóra eða nefndar og með því 
að fresta því. Forseti sker úr því, hvernig atkvæðagreiðslu skuli hagað. 

12. gr. 
Bæjarstjórn afgreiðir mál við eina umræðu nema fjárhagsáætlun bæjarins, árs- 

reikninga og reglugerðir, sem hljóta skulu staðfestingu ráðherra. Um þessi mál fara 
fram tvær umræður og líði ein vika hið skemmsta milli umræðna. 

13. gr. 
Atkvæðagreiðsla fer þannig fram, að bæjarfulltrúi réttir upp hönd. Nafnakall 

skal viðhafa, ef forseti ákveður, bæjarfulltrúi eða bæjarstjóri óskar. Við nafnakall 

greiða bæjarfulltrúar atkvæði eftir skrá um bæjarfulltrúa í stafrófsröð. 
Nöfnum bæjarfulltrúa skal bæta á skrána, í réttri röð í stað nafna þeirra, sem 

fjarverandi eru, Hlutkesti ræður á hverjum byrja skal. Við nafnakall er bæjarfulltrúa 

skylt að greiða atkvæði nema hann færi rök fyrir undanfærslu sinni, er forseti telur 
gilda. Ef bæjarfulltrúi vill ekki una úrskurði forseta, má hann skjóta úrskurðinum 
til bæjarstjórnar, sem sker úr án umræðna. 

14. gr. 
Hver bæjarfulltrúi, sem vill taka til máls, skal óska heimildar forseta. Að jafnaði 

skulu menn taka til máls í þeirri röð, sem þeir hafa kvatt sér hljóðs. Heimilt er 
að víkja frá þessu, ef um er að ræða bæjarstjóra eða framsögumenn aðaltillögu svo og 
bæjarfulltrúa, sem gera vill stutta athugasemd eða leiðrétta ummæli um sjálfan hann.
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Ef tveir eða fleiri kveða sér samtímis hljóðs, ákveður forseti í hvaða röð þeir tala. 
Bæjarfulltrúi skal standa við sæti sitt, meðan hann talar, nema forseti ákveði annað. 

Bæjarstjórn getur heimilað, að maður utan bæjarstjórnar geti talað á bæjar- 
stjórnarfundi, en skylt skal honum þá að gæta í hvívetna fundarskapa. 

15. gr. 
Framsögumaður aðaltillögu má tala þrisvar við hverja umræðu máls, en aðrir 

bæjarfulltrúar tvisvar. Bæjarfulltrúa er Þó heimilt að taka oftar til máls til að bera 
af sér ámæli eða sera stutta athugasemd um fundarsköp. Ef bæjarfulltrúi vill 
beina fyrirspurn til bæjarstjóra um málefni, sem ekki er á dagskrá, skal hann hafa 
hana skriflega og afhenda með sama fyrirvara og um tillögu sé að ræða. 

Þó er forseta heimilt að leyfa, að fyrirspurn sé borin fram á fundi, enda sam- 
bykki fundurinn afbrigðin. Bæjarstjóri getur frestað til næsta fundar að svara. 
telji hann ástæðu til. 

16. gr. 
Bæjarfulltrúi skal beina máli sínu til forseta. Ef bæjarfulltrúi tekur til máls 

við afgreiðslu á fundargjörð nefndar. annarrar en bæjarráðs, skal hann í upphafi 
teka fram, hvaða lið eða liði fundargerðar hann óskar að ræða. Ekki má lesa 
upp prentað mál, nema forseti leyfi. 

17. gr. 
Ef forseti telur umræður dragast úr hófi fram, getur hann lagt til að ræðu- 

tími hvers bæjarfulltrúa megi ekki fara fram úr ákveðinni tímalengd eða umæðum 
verði hætt. 

Þá setur forseti, hvenær sem er lagt til, að umræðum verði lokið á ákveðnum 
tíma. Ekki má þó takmarka umærðu svo, að hún standi skemur um dagskrármál 
en tvo tíma, meðan nokkur bæjarfulltrúi kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn afgreiðir 
tillögur forseta, skv. 1. og 2. mgr. umræðulaust. Tveir bæjarfulltrúar hið fæsta 
seta einnig borið fram líkar tillögur, og skulu þær einnig afgreiddar umræðulaust. 

Ákvæði um takmörkun ræðutíma eiga. ekki við, þegar fjallað er um frumvarp 
að fjárhagsáætlun. 

18. gr. 
Skylt er bæjarfulltrúa að lúta valdi forseta í hvívetna, er að því lýtur, að sætt 

sé góðrar reglu. Ef bæjarfulltrúi ber aðra menn brigslum, eða víkur verulega frá 
umræðuefninu, skal forseti víta hann og nefna þau ummæli, er hann vítir. 

Ef bæjarfulltrúi er víttur tvisvar á sama fundi, getur forseti lagt til við bæjar- 
stjórn, að hann verði sviptur málfrelsi á þeim fundi. Skal sú tillaga afgreidd umræðu- 
laust. 

Ef bæjarfulltrúi hlýðnast ekki úrskurði bæjarstjórnar eða almenn óregla kemur 
upp á fundi skal forseti gera hlé um stundarsakir, eða ef nauðsyn krefur, slíta fundi. 

19. gr. 
Eftir hvern bæjarstjórnarfund skal öllum bæjarfulltrúum sent eftirrit af fundar- 

gerð ásamt fylsiskjölum hennar.
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111. KAFLI 

Réttindi og skyldur bæjarfulltrúa. 

20. gr. 

Hverjum bæjarfulltrúa er skylt að sækja fundi bæjarstjórnar, nema lögmæt 

forföll hamli. Honum er skylt að taka að sér þau störf, sem bæjarstjórn felur 
honum, t. d. forsetastörf, setu í bæjarráði og öðrum nefndum o. s. frv. Sá, sem 

verið hefur forseti bæjarstjórnar setið í bæjarráði eða fastanefnd, getur þó skorast 

undan kosningu í jafnlangan tíma og hann hefur haft starfið á hendi. 

21. gr. 
Bæjarfulltrúum er heimilt að kynna sér skjöl kaupstaðarins. 

22. gr. 
Hver bæjarfulltrúi á rétt á þóknun fyrir störf sín í bæjarstjórn og nefndum 

bæjarstjórnar. 
Eftir hverjar bæjarstjórnarkosningar ákveður bæjarstjórn hver verða skuli 

2 þóknun bæjarfulltrúa á næsta kjörtímabili, svo og nefnda, er laun taka. 

23. gr. 
Ef bæjarfulltrúi, kosinn í nefnd eða til annarra starfa, forfallast um stundarsakir 

vegna veikinda eða af öðrum ástæðum, á hann rétt á að tilnefna mann af sama lista 

og hann er kjörinn, til að taka sæti hans á meðan, enda hafi varafulltrúi ekki verið 

kosinn. Hafi hann engan tilnefnt, fer um varamenn skv. 2. og 3. mgr. 20. gr. sveitar- 

stjórnarlaga. 

24. gr. 
Bæjarstjórn getur veitt bæjarfulltrúa, sem óskar þess, lausn frá bæjarfulltrúa- 

starfi 

IV. KAFLI 

Um kosningar, skipan og starfssvið bæjarráðs og annarra nefnda. 

25. gr. 
Bæjarstjórn kýs eftirtaldar nefndir og starfsmenn auk þeirra, sem áður er getið, 

til þess að fara með tiltekin málefni eftir því sem lög mæla fyrir eða sérstakar sam- 

Þykktir. 

A. Til eins árs á fundi sínum í júnímánuði: 

1. Þrjá bæjarfulltrúa og þrjá til vara í bæjarráð. 
2. Fjóra menn í byggingarnefnd og fjóra til vara. 
3. Fimm menn í hafnarnefnd og þrjá til vara. 
4. Þrjá menn Í yfirkjörstjórn skv. lögum nr. 50/1959, sem jafnframt sé yfir- 

kjörstjórn við bæjarstjórnarkosningar. 

5. Þrjá menn í hverja undirkjörstjórn og þrjá menn til vara. 

6. Tvo endurskoðendur reikninga bæjarsjóðs og stofnana hans og tvo menn 

til vara. 
7. Þrjá vélbátaformenn til eftirlits með róðratíma skv. reglugerð nr. 20/1953 

og þrjá til vara. 

B. Til eins árs á fyrri fundi sínum í febrúarmánuði: 
1. Fimm menn í þjóðhátíðarnefnd. 
0 2. Þrjá menn í framtalsnefnd og þrjá til vara.
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C. Til fjögurra ára á fyrsta fundi nýkjörinnar bæjarstjórnar: 
Þrjá menn í stjórn Sjúkrahúss Akraness og þrjá til vara. 
Fjóra menn í stjórn Sjúkrasamlags Akraness og fjóra til vara. 
Fimm menn í skólanefnd grunnskóla og fimm til vara. 
Fimm menn í skólanefnd Fjölbrautaskólans á Akranesi og fimm til vara. 
Þrjá menn í stjórn Rafveitu Akraness og þrjá til vara. 
Fimm menn í félagsmálaráð og fimm til vara. 
Fimm menn í æskulýðsnefnd og fimm til vara. 
Þrjá menn í íþróttanefnd og þrjá til vara. 
Tvo menn í sundlaugarnefnd og tvo til vara. 
Þrjá menn í stjórn íþróttahúss og þrjá til vara. 

. Fimm menn í stjórn byggðasafnsins. 
Fjóra menn í stjórn bókasafns og fjóra til vara. 
Fimm menn í stjórn Menningarsjóðs og fimm til vara. 
Fjóra menn í brunamálanefnd og fjóra til vara. 
Þrjá menn í umferðarnefnd og þrjá til vara. 
Þrjá menn í heilbrigðisnefnd og þrjá til vara. 
Þrjá menn í náttúruverndarnefnd og þrjá til vara. 
Þrjá menn í stjórn námsflokka Akraness og þrjá til vara. 
Einn mann í stjórn Lífeyrissjóðs Akraneskaupstaðar og einn til vara. 
Sex menn í áfengisvarnarnefnd og sex til vara. 
Þrjá menn á landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga os þrjá til vara. 

. Fimm á aðalfund Samtaka sveitarfélaga í Vesturlandskjördæmi og fimm til 
vara. 

- Einn mann í fulltrúaráð Brunabótafélags Íslands og einn til vara. 

Tvo menn í stjórn Minningarsjóðs Bjarna Ólafssonar. 
Tvo menn í hafnarnefnd Grundartangahafnar og tvo til vara. 
Fjóra menn í fulltrúaráð Grundartangahafnar og fjóra til vara. 
Fjóra menn í stjórn Dvalarheimilisins Höfða og fjóra til vara. 
Fimm menn í atvinnumálanefnd og fimm til vara. 

- Fimm menn í skipulagsnefnd og fimm til vara. 
30. 
3l. 
32. 
3ð. 
34. 

Fimm menn í jafnréttisnefnd og fimm til vara. 
Þrjá menn í stjórn leiguíbúða og þrjá til vara. 
Tólf menn í sjó- og verslunardóm. 
Einn forðagæslumann. 
Tvo sáttamenn og tvo til vara. 

D. Til tveggja ára á febrúarfundi árið sem aðalfund skal halda í félaginu Anda- 
kílsvirkjun: 
1. Þrjá menn í Andakílsárvirkjunar og þrjá til vara. 
2. Einn endurskoðanda reikninga Andakílsárvirkjunar og einn til vara. 

26. gr. 
Á fundi bæjarstjórnar í júnímánuði ár hvert skulu kosnir hlutfallskosningu þrír 

bæjarfulltrúar í bæjarráð og jafnmargir til vara. Kosning bæjarráðs gildir uns nýtt 
bæjarráð hefur verið kosið. Bæjarráð kýs sér formann og má kjósa bæjarstjóra, 

Þótt ekki sé hann kosinn í ráðið. 
Bæjarráð skal halda fundi að jafnaði einu sinni í viku. Aukafund skal halda. ef 

bæjarstjóri ákveður eða tveir bæjarráðsmenn hið fæsta óska þess skriflega. Bæjar- 
stjóri undirbýr dagskrá bæjarráðsfunda. 

Heimilt er að taka mál til meðferðar í bæjarráði, þótt ekki sé tilgreint í dagskrá, 

en skylt er þá að fresta afgreiðslu þess til næsta fundar ef þess verður óskað. For- 
maður sér um, að allt fari löglega og skipulega fram á fundum, og úrskurðar
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ágreiningsmál, sem rísa kunna út af fundarsköpum. Þeim úrskurði má skjóta til 

úrlausnar bæjarráðs. Heimilt er bæjarráði að ráða fundarritara utan bæjarráðs. 
Í serðabók skal greint frá því, hvar fundur sé haldinn og hverjir sitji fundinn og 
hver sé fundarritari. Þá skal greint frá framlögðum skjölum og efni þeirra í stuttu 
máli, svo og hverja afgreiðslu þau fá. Um fundarsköp bæjarráðs fer eftir sömu 
reglum og gilda um bæjarstjórn eftir því, sem þau geta átt við. 

27. gr. 
Bæjarráð fer ásamt bæjarstjóra með framkvæmdastjórn málefna Akraneskaup- 

staðar að því leyti, sem hún er ekki fengin Öðrum skv. lögum, reglugerðum eða 
sérstökum samþykktum bæjarstjórnar. Bæjarráð tekur að jafnaði fullnaðarákvörðun 
um þau mál, sem til þess koma, nema um: fjárhagsatriði sé að ræða eða málefni, þar 

sem ákvörðun bæjarstjórnar er sérstaklega áskilin að lögum eða samkv. eðli máls. 
Ekki getur þó bæjarráð tekið fullnaðarákvörðun um mál, ef bæjarráðsmaður eða 
bæjarstjóri óskar að bæjarstjórn taki fullnaðarákvörðun um það. 

28. gr. 
Bæjarráð hefur eftirlit með fjárstjórn bæjarins, sbr. 47. gr. laga nr. 58/1961. 

Það undirbýr árlega fjárhagsáætlun bæjarins og sér um, að reikningar hans séu 
samdir. Bæjarráð ákveður, hvernig varið skuli fé því, sem ætlað er til verklegra 

framkvæmda að því leyti, sem slíkt er ekki fram tekið í fjárhagsáætlun. 

29. gr. 
Skylt er starfsmönnum bæjarins að sitja fundi bæjarráðs, þegar til umræðu eru 

málefni, sem störf þeirra snerta og bæjarstjóri eða bæjarráð óskar. 

30. gr. 
Um skipan nefnda, valdsvið þeirra og verksvið, fer eftir því, sem ákveðið er 

í lögum eða samþykktum bæjarstjórnar. Þar sem ekki er um slíkar reglur að ræða 
getur bæjarstjórn sett þær. Ekki má framselja slíkri nefnd vald, sem bæjarstjórn 

er fengið að lögum. Þegar kjörtími nefndar er óákveðinn, skal litið svo á, að 
umboð nefndarmanna falli niður, þegar kjörtími bæjarstjórnar er á enda. 

sl. gr. 
Allar fastar nefndir bæjarstjórnar skulu færa gerðabækur um störf sín og skulu 

gerðir fastanefnda, svo og nefnda, sem bæjarstjórn setur Í einstök mál, lagðar fyrir 

bæjarstjórn til meðferðar. 

32. gr. 
Bygginganefnd skipa fjórir menn og fjórir til vara, auk bæjarstjóra, sem er 

sjálfkjörinn formaður nefndarinnar. Tveir hinna kjörnu nefndarmanna skulu 
vera bæjarfulltrúar, en tveir utan bæjarstjórar. Varamenn skulu kjörnir jafnmargir 

á sama hátt. Byggingarfulltrúa er skylt að sitja fundi byggingarnefndar. Byggingar- 
nefnd annast byggingarmálefni bæjarins samkvæmt fyrirmælum í lögum og sam- 
Þykktum um þau mál. 

33. gr. 
Hafnarnefnd skipa fimm menn og þrír til vara. Hafnarnefnd annast stjórn og 

framkvæmdir hafnarmála, þar á meðal eftirlit með höfninni, samkvæmt reglugerð 

hafnarinnar og lögum um hafnargerðir og lendingarbætur. 

34. gr. 
Í stjórn Sjúkrahúss Akraness kýs bæjarstjórn þrjá menn og þrjá til vara. 

Starfsmenn sjúkrahússins kjósa tvo menn og tvo til vara. Stjórnin hefur á hendi 
stjórn sjúkrahússins og heilsugæslustöðvarinnar.
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35. gr. 
Í stjórn Sjúkrasamlags Akraness kýs bæjarstjórn fjóra menn og jafnmarga 

til vara, en formaður er skipaður af ráðherra. Sjúkrasamlagsstjórn hefur með höndum 
Þau mál. er sjúkrasamlagið varða lögum samkvæmt. 

36. gr. 
Skólanefnd grunnskólans er skipuð fimm mönnum og fimm til vara. Skólanefnd 

kýs sér formann, varaformann og ritara úr hópi nefndarmanna. Nefndin hefur 
umsjón og eftirlit með skóum grunnskólastigsins lögum samkvæmt. 

37. gr. 
Skólanefnd Fjölbrautaskólans er skipuð fimm mönnum og fimm til vara. 

Nefndin kýs sér formann, varaformann og ritara úr hópi nefndarmanna. Skóla- 
nefndin hefur umsjón og eftirlit með Fjölbrautaskólanum, lögum samkvæmt. 

38. gr. 
Félagsmálaráð er skipað fimm mönnum og fimm til vara. Ráðið kýs formann 

og ritara úr sínum hópi. Ráðið skal fjalla um framfærslumál, barnavernd, dag- 
vistunarmál barna, leikvelli, vinnuskóla fyrir unglinga, heimilishjálp, þjónustu við 
aldraða, vetrarhjálp og almenna félagslega þjónustu. Ráðið kýs úr sínum hópi 
tvo menn Í nefnd, er fer með dagvistunarstofnanir fyrir börn. Kvenfélag Akraness 

tilnefnir þriðja manninn í nefnd þessa. 

39. gr. 
Æskulýðsnefnd er skipuð fimm mönnum og fimm til vara. Æskulýðsnefnd 

vinnur að menningarmálum æskulýðsins í samvinnu við skóla, bæjaryfirvöld og 
æskulýðsfélög. Nefndin gengst fyrir heilbrigðu og þroskandi tómstundastarfi ung- 
menna og leitar úrræða til heppilegrar hasnýtingar á starfsgetu unglinga. 

40. gr. 

Stjórn Bafveitu Akraness er skipuð þremur mönnum og þremur til vara. Rafveitu- 
stjóra er skylt að sitja fundi hennar. Hann hefur þar málfrelsi og tillögurétt, en ekki 
á hann þar atkvæðisrétt, nema hann sé kosinn í stjórnina. Rafveitustjórn hefur 

a 
á hendi stjórn rafveitumála Akraness skv. reglugerð. 

41. gr. 

Brunamálanefnd skipa bæjarstjóri, sem er formaður hennar, og fjórir menn 
kjörnir af bæjarstiórn og jafnmargir til vara. Slökkviliðsstjóri eða í forföllum hans 
varaslökkviliðsstjóri, skal sitja fundi nefndarinnar og hafa þar málfrelsi og tillögu- 
rétt. Nefndin hefur eftirlit með brunamálum kaupstaðarins og slökkviliði og sætir 

þess. að reglum um brunavarnir sé fylgt. 

42. gr. 
Í stjórn Menningarsjóðs eru kosnir fimm menn og fimm til vara. Stjórnin kýs 

sér formann, ritara og gjaldkera úr sínum hópi. Stjórnin annast vörslu sjóðsins 

og styrkveitingar úr honum. 

43. gr. 
Í heilbrigðisnefnd eru kosnir þrír menn og þrír til vara. Nefndin annast þau 

málefni sem henni eru falin lögum samkvæmt. 

44. gr. 
Í náttúruverndarnefnd eru kosnir þrír menn og þrir til vara. Nefndin annast 

þau málefni, sem henni eru falin lögum samkvæmt. 

B 50
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45. gr. 
Framtalsnefnd skipa þrír menn og jafnmargir til vara. Nefndin starfar skv. 

lögum og reglugerðum um tekjustofna sveitarfélaga. 

46. gr. 
Umferðarnefnd skipa þrir menn og jafnmargir til vara. Nefndin skal vera bæjar- 

stjórninni til ráðuneytis um umferðarmál í kaupstaðnum. 

47. gr. 
Skipulagsnefnd skipa fimm menn og fimm til vara. Nefndin er bæjarstjórninni 

til ráðuneytis um skipulagsmál í Akraneskaupstað. 

48. gr. 
Atvinnumálanefnd skipa fimm menn og fimm til vara. Nefndin er bæjarstjórninni 

til ráðuneytis Í atvinnumálum sérstaklega er varðar nýjar atvinnugreinar. 

49. gr. 
Hverja kjörstjórn skipa þrír menn og þrír til vara. Nefndirnar starfa samkvæmt 

kosningalögum. 

50. gr. 
Bókasafnsstjórn skipa fimm menn. Bæjarstjórn kýs fjóra menn og jafnmarga til 

vara, en einn er kjörinn af sýslunefnd Borgarfjarðarsýslu fyrir fjóra syðstu hreppa 
sýslunnar. Bókasafnsstjórn starfar skv. lögum um almenningsbókasöfn. 

51. gr. 
Stjórn námsflokka Akraness skipa þrír menn, kjörnir af bæjarstjórn og þrir 

til vara. Stjórnin skipuleggur og annast rekstur kvöldnámskeiða á Akranesi. 

52. gr. 
Stjórn íþróttahússins skipa fimm menn og fimm til vara. Bæjarstjórn kýs þrjá 

menn, Íþróttabandalag Akraness tilnefnir einn og skólanefndir grunnskóla og Fjöl- 
brautaskóla tilnefna sameiginlega einn mann. Varamenn skulu valdir á sama hátt. 
Nefndin fjallar um rekstur Íþróttahússins á Akranesi. 

53. gr. 
Íþróttanefnd skipa fimm menn, þrír kjörnir af bæjarstjórn og þrír til vara, en 

tveir kjörnir af Íþróttabandalagi Akraness. Nefndin fjallar um rekstur íþrótta- 

stofnana í eigu kaupstaðarins, annarra en Bjarnalaugar og Íþróttahúss, og er bæjar- 
stjórninni til ráðuneytis um íþróttamálefni. 

54. gr. 
Sundlauganefnd skipa fimm menn. Skulu tveir kjörnir af bæjarstjórn, en þrír 

kjörnir af eftirtöldum aðilum, einn frá hverjum: Skipstjórafélaginu, sjómannafélög- 
unum og stjórn Minningarsjóðs Bjarna Ólafssonar. Varamenn skulu kjörnir á 
sama hátt. Sundlaugarnefnd gerir tillögur um ráðningu starfsfólks, viðhald og endur- 
bætur á húseigninni og annað það, sem rekstur laugarinnar varðar. 

55. gr. 
Áfengisvarnarnefnd skipa sjö menn, þar af kýs bæjarstjórn sex menn og jafn- 

marga til vara. Ráðherra skipar formann nefndarinnar eftir ábendingu áfengis- 

varnarráðs. Starfssvið áfengisvarnarnefndar markast af lögum um áfengisvarnir.
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V. KAFLI 

Um bæjarstjóra. 

56. gr. 
Bæjarstjórn ræður bæjarstjóra. Ráðningartími skal að jafnaði vera sá sami og 

kjörtími til bæjarstjórnar. Heimilt er þó að ráða bæjarstjóra til lengri tíma, en þá 
er ráðningarsamningur uppsegjanlegur af beggja hálfu með sex mánaða fyrirvara, 

hvenær sem er eftir að kjörtímabilinu er lokið. Nú næst ekki meiri hluti í bæjarstjórn 

fyrir ráðningu bæjarstjóra, svo að bæjarstjóri er Í andstöðu við meiri hluta bæjar- 

stjórnar og getur þá ráðherra ákveðið, að bæjarstjórnarkosningar skuli fara fram 

á ný. 

97. gr. 
Bæjarstjóri hefur á hendi framkvæmd ákvarðana þeirra, sem bæjarstjórn gerir, 

og framkvæmd á málefnum bæjarins yfirleitt, að því leyti, sem bæjarstjórn hefur 

ekki annað ákveðið um tiltekið mál. Skylt er bæjarstjóra að hafa ákveðinn viðtals- 

tíma og sé hann auglýstur á skrifstofu bæjarins. 

58. gr. 
Bæjarstjóri á sæti á fundi bæjarstjórnar og bæjarráðs og hefur þar sömu réttindi 

og skyldur sem bæjarfulltrúar, nema annað sé sérstaklega fram tekið í þessari sam- 

þykkt. Ekki hefur hann atkvæðisrétt, nema jafnframt sé hann bæjarfulltrúi. Hann 

hefur óbundið málfrelsi og tillögurétt á fundum bæjarstjórnar og bæjarráðs. 

59. gr. 
Nú samþykkir bæjarstjórn ályktun, sem hefur verulegan kostnað í för með sér, 

sem ekki hefur verið gert ráð fyrir á gildandi fjárhagsáætlun, og getur bæjarstjóri þá 
fellt slíka ályktun úr gildi um sinn, og skal þessi ákvörðun hans færð í gerðabókina. 

Um þetta skal hann svo fljótt sem verða má, senda ráðuneytinu skýrslu, og leggur 

það úrskurð á málið. Bæjarstjóri skal senda bæjarstjórninni eftirrit af skýrslunni, 

svo að hún geti gert athugasemdir við hana, áður en hún fer til ráðuneytisins. Þá 

getur bæjarstjóri skotið til fullnaðarákvörðunar bæjarstjórnar ályktunum bæjar- 

ráðs, sbr. 27. gr. 

60. gr. 
Útgjöld sem ekki eru lögbundin, samningsbundin eða leiða af fyrri samþykktum 

bæjarstjórnar, má ekki greiða nema komi til samþykktar bæjarstjórnar. Ekkert 

gjald má greiða úr bæjarsjóði, nema bæjarstjóri ávísi því til greiðslu eða einhver 
sá, sem fengið hefur umboð bæjarráðs til slíks. 

61. gr. 
Í forföllum bæjarstjóra gegnir bæjarritari störfum hans, nema þau séu sérstaklega 

öðrum falin. Forfallist bæjarstjóri um lengri tíma, skal bæjarstjórn setja mann til 

að gegna störfum hans. 

VI. KAFLI 

Endurskoðendur. 

62. gr. 
Bæjarstjórn kýs tvo endurskoðendur til eins árs Í senn og tvo til vara til að 

endurskoða reikninga bæjarins og fyrirtækja hans. Bæjarfulltrúar eru ekki kjör- 

sengir til þessa starfs.
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Um framkvæmd endurskoðunar fer eftir ákvæðum D-liðs III. kafla laga nr. 
58/1961. Lokið skal endurskoðun eigi síðar en 30. júní ár hvert. 

Endurskoðendur eisa rétt á þóknun fyrir starf sitt. 

VII. KAFLI 

Um starfsmenn kaupstaðarins. 

63. gr. 
Bæjarstjórn og bæjarráð skipa fasta starfsmenn kaupstaðarins og veita þeim 

lausn, eftir því sem nánar segir í samþykk þessari, nema vald til slíks sé að lögum 
öðrum aðilum fengið eða á annan veg mælt fyrir í reglugerðum um sérmál tiltekinna 
stofnana. 

Bæjarstjórn skipar bæjarritara, aðalgjaldkera, aðalbókara, byggingarfulltrúa og 
forstöðumenn bæjarstofnana, en bæjarráð aðra starfsmenn skv. Í. mgr. Fastir starfs- 
menn teljast þeir einir, er hlotið hafa skipun skv. 1. mgr. og eru jafnframt félagar 
í lífeyrissjóði Akraneskaupstaðar og taka laun skv. kjarasamningi bæjarins við 
Starfsmanna Akraneskaupstaðar eða sérsamningi, sem bæjarstjórn hefur sam- 
Þykkt. 

Áður en skipað er í fast starf, skal að jafnaði auglýsa starfið laust til umsóknar. 
Bæjarstjórn getur ákveðið, hver almenn skilyrði skuli gilda um skipun í störf 

hjá bænum, svo og sérskilyrði, er gilda skulu um ákveðin störf. 
Bæjarráð getur kveðið á um starfssvið fastra starfsmanna bæjarins, og sett þeim 

erindisbréf. Skylt er starfsmönnum að hlíta breytingum á starfssviði sínu, enda 
missi þeir einskis af launum við þá breytingu. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Akraneskaupstaðar hefur samið og sam- 
Þykkt, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 58 29. mars 1961 til þess að öðlast 
gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi numin samþykkt um stjórn bæjarmálefna á Akranesi nr. 59 
14. apríl 1964. 

Félagsmálaráðuneytið, 31. maí 1978. 

F. h. r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 231. 31. maí 1978. 
SAMÞYKKT 

um stjórn bæiarmálefna Húsavíkurkaunstaðar. 

I. KAFLI 

Um skipan bæjarstjórnar og verkefni hennar. 

1 
Bæjarstjórn Húsavíkur er skipuð 9 bæjarfulltrúum, kjörnum samkvæmt lögum 

nr. 58/1961. 

2. gr. 
Bæjarstjórn Húsavíkur er almennt í fyrirsvari fyrir kaupstaðinn og ber henni 

að gæta hagsmuna hans í hvívetna. 
Meginverkefni bæjarstjórnar eru þessi:
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A. Hún fer með yfirstjórn á fjárreiðum bæjarins. 
1. Fyrir lok desembermánaðar ár hvert ber henni að gera áætlun um tekjur og 

gjöld bæjarins fyrir næsta reikningsár (almanaksár). Í fjárhagsáætlun skal 
sýna í meginatriðum, hvernig fjárveitingu til einstakra stofnana og fram- 
kvæmda skuli hagað, sbr. B-Hið, ennfremur skal sýna, hvernig áætlaðar tekjur 
skiptast. 

2. Hún hefur yfirumsjón með að fjármálastjórn bæjarins sé í samræmi við 
það, sem ákveðið er í fjárhagsáætlun. 

3. Hún hefur umsjón með því, að eigur bæjarins séu tryggilega varðveittar. 
4. Hún kveður á um lántökur fyrir bæinn, þó er bæjarstjóra heimilt að taka 

stutt rekstrarlán án sérstakrar samþykktar bæjarstjórnar, en með samþykki 
bæjarráðs. 

ó. Hún kveður á um ábyrgðir bæjarsjóðs. Heimilt er þó bæjarrráði að taka 
fullnaðarákvörðun um ábyrgð bæjarsjóðs, sé ekki um meiri háttar fjárhæð 
að ræða og ábyrgð bæjarsjóðs er nægilega tryggð með öruggri baktryggingu. 

6. Hún skal hafa lagt fullnaðarúrskurð á ársreikninga kaupstaðarins eigi síðar 
en í júlímánuði ár hvert. 

B. Bæjarstjórn fer með yfirstjórn verklegra framkvæmda bæjarins. Í fjárhags- 
áætlun kveður hún á um verklegar framkvæmdir á fjárhagsárinu í megindrátt- 
um. Hún getur og gert heildaráætlanir um framkvæmd tiltekinna verkefna, er 
taka yfir lengri tíma, svo og um einstök verk, eftir því sem ástæða þykir til. 

C. Bæjarstjórn kýs bæjarstjóra, bæjarráð og aðrar nefndir eftir því sem segir í 
reglugerð þessari eða öðrum samþykktum svo og endurskoðendur reikninga 
bæjarins. Enn fremur kýs bæjarstjórn fulltrúa bæjarins á fundi samtaka sveitar- 
félaga, sem bærinn er aðili að, svo og fulltrúa er bænum kann að vera skylt 
að tilnefna samkvæmt lögum. 
Hún skipar einnig fasta starfsmenn bæjarins og semur um laun þeirra. 

D. Bæjarstjórn setur reglur og reglugerðir um stjórn og meðferð tiltekinna mál- 
efna bæjarins, ákveður lóðaleigur og aðrar gjaldskrár bæjar og bæjarfyrir- 
tækja, eftir því sem þörf krefur. 

II. KAFLI 

Fundarsköp bæjarstjórnar. 

3. gr. 
Á fundi bæjarstjórnar í júnímánuði ár hvert kýs bæjarstjórn sér forseta, svo 

og 1. og 2. varaforseta úr hópi bæjarfulltrúa til eins árs. 
Sá ær rétt kjörinn forseti, sem fengið hefur atkvæði meira en helmings bæjar- 

fulltrúa. Verði þeim atkvæðafjölda ekki náð, skal kjósa að nýju og skal þá kjósa 
um þá tvo sem flest fengu atkvæðin. 

Ef þrír eða fleiri, sem um skyldi kjósa, hafa fengið jafnmörg atkvæði skal 
varpa hlutkesti um, um hverja tvo skuli kjósa. Verður þá sá rétt kjörinn, sem 
fleiri atkvæði fær, þó að hann fái ekki helming atkvæða. Verði atkvæði jöfn ræður 
hlutkesti. 

Aldursforseti gegnir forselastörfum uns kosinn hefur verið forseti. Ef enginn 
forseti er viðstaddur á fundi bæjarstjórnar, gegnir aldursforseti forsetastörfum, 
nema bæjarstjórn ákveði að kjósa sérstakan fundarstjóra í það skipti. 

Ef forseti deyr, eða varaforseti, eða verður varanlega forfallaður frá störfum 
í bæjarstjórn áður en kjörtími hans er á enda, skal kjósa forseta í hans stað fyrir 
þann tíma sem eftir er kjörtímabilsins.
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4. gr. 
Forseti bæjarstjórnar stjórnar umræðum á fundum hennar. Hann sér um að 

fundargerðir séu skipulega færðar í gerðabók, og allar tillögur og ályktanir séu 
rétt og nákvæmlega bókaðar svo og hverja afgreiðslu þær hljóta. 

Forseti sér um, að allt fari löglega og skipulega fram á fundum bæjarstjórnar. 
Hann úrskurðar um skilning á fundarsköpum skv. samþykkt þessari, en skjóta má 
úrskurði hans til úrlausnar bæjarstjórnar er sker þá úr. 

5. gr. 
Bæjarstjórn kýs sér tvo skrifara og tvo varaskrifara úr hópi bæjarfulltrúa til 

eins árs í senn á sama fundi og forsetakosning fer fram. Skrifarar skulu kosnir 

hlutfallskosningu, ef bæjarfulltrúar óska þess. 
Skrifarar skulu telja saman atkvæði, þá er atkvæðagreiðslur fara fram. 

6. gr. 

Bæjarritari er ritari bæjarstjórnar, og sér hann um færslu gerðabókar, og hafa 

skrifarar í samráði við forseta eftirlit með því að rétt sé fært til bókar. Í forföllum 

bæjarritara annast skrifarar bæjarstjórnar færslu gerðabókar í samráði við forseta. 

Í gerðabók skal geta þess, hvar og hvenær fundur sé haldinn, hverjir sitji fund- 

inn og hver sé fundarritari. 

Þá skal einnig í fundargerð geta hvers þess máls, sem tekið er til umræðu, og 

hverjir taka þátt í umræðum um hvern einstakan dagskrárlið. 

Í fundarlok skal lesa upp úr gerðabók, og skulu viðstaddir fulltrúar undirrita 

hana. Hver sá fulltrúi, sem eigi er sammála hinum, á rétt á því, að ágreiningur 

hans verði ritaður með fáum orðum í gerðabókina. 

7. gr. 

Bæjarstjórn heldur fundi annan hvern fimmtudag kl. 16.00, ef mál eru fyrir 

hendi. Bæjarstjórn getur þó ákveðið að fella niður fundi eða halda aðeins einn 

fund í júlí og ágúst. Aukafundi skal halda ef bæjarstjóri eða forseti telja nauðsyn 

bera til eða ef þrír bæjarfulltrúar hið fæsta krefjast þess skriflega, enda geri þeir 

grein fyrir ástæðum og fundarefni. Bæjarstjóri ákveður stað og stund til auka- 

fundarhalds og boðar til hans með svo löngum fyrirvara, sem unnt er. Fundum 

bæjarstjórnar skal ljúka fyrir kl. 20.00, nema bæjarfulltrúar samþykki að halda 

fundi áfram. 

8. gr. 

Bæjarstjóri semur dagskrá bæjarstjórnarfunda í samráði við forseta. 

Á dagskrá skal taka: 
1. Fundargerðir bæjarráðs einnig lögmætra nefnda, sem kunna að þurfa stað- 

festingar bæjarstjórnar á ályktunum sínum. 

9. Hvert það mál, sem fellur undir verksvið bæjarstjórnar skv. 2. gr. samþykktar 

þessarar sbr. og 10. gr. laga nr. 58/1961, enda sé þess óskað af bæjarstjóra 

eða bæjarráði, lögmætri nefnd eða bæjarfulltrúa að málið sé á dagskrá tekið. 

3. Lögmætar kosningar nefnda og starfsmanna, svo og hvert það málefni annað, 

sem bæjarstjórn á að fjalla um að lögum. 

Sá sem óskar að fá mál tekið á dagskrá bæjarstjórnar skal tilkynna það bæjar- 

stjóra skriflega með tillögu, fyrirspurn eða stuttri greinargerð, eigi síðar en kl. 12.00, 

næsta þriðjudag fyrir fund. Heimilt er þó bæjarstjóra að verða við ósk um að mál 

sé tekið á dagskrá, þótt síðar berist, enda hafi ósk um það borist áður en dagskrá 

er send bæjarfulltrúum. 
Nú óskar þegn bæjarfélagsins, sem er utan bæjarstjórnar, að erindi frá honum 

sé tekið á dagskrá bæjarstjórnar, og skal þá bæjarstjóri vísa því til bæjarráðs eða
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þeirrar nefndar, sem það vegna efnis frekast heyrir undir og skal það tekið á dag- 
skrá bæjarstjórnar, sem liður í fundargerð bæjarráðs eða nefndarinnar. 

Bæjarstjóri skal senda öllum bæjarfulltrúum dagskrá næsta bæjarstjórnarfundar 
eigi síðar en kl. 20.00 næsta þriðjudag fyrir fund. 

Í dagskrá skal tilkynna fundarstað og tíma, þær fundargerðir, sem fyrir fundi 
Hggja, tillögur sem fram hafa komið, og gera í stuttu máli grein fyrir þeim málum 
öðrum, sem um skal fjallað. Fylgja skulu eftirrit fundargerða, tillagna svo og ann- 
arra gagna, sem geta til upplýsinga orðið um málefni á dagskrá, eftir því sem 
bæjarstjóri telur nauðsynlegt. 

Ef ákveðinn verður aukafundur, samkvæmt 7. gr. skal að jafnaði til hans boðað 
með dagskrá. 

Mál skulu afgreidd í þeirri röð, sem dagskrá segir, nema bæjarstjórn ákveði að 
önnur röð skuli höfð. 

Heimilt er forseta að taka mál á dagskrá, þótt ekki sé þess getið í fundarboði, 
séu afbrigði veitt, með samþykki % viðstaddra bæjarfulltrúa og bæjarstjóra. 

9. gr. 
Auglýsa skal fundi bæjarstjórnar um leið og dagskrá er borin út til bæjar- 

fulltrúa, á sama hátt og venja er að birta opinberar tilkynningar á Húsavík. 
Fundina skal auglýsa með dagskrá, nema um sé að ræða fundi fyrir luktum 

dyrum sbr. 10. gr. 

10. gr. 
Bæjarstjórnarfundi skal halda í heyranda hljóði, þegar þeir eru auglýstir. Bæjar- 

stjórn getur þó ákveðið að ræða einstök mál fyrir luktum dyrum, t.d. einkamál 
manna eða mál, sem æskilegt er vegna hagsmuna bæjarins, að rædd séu fyrir 
luktum dyrum. 

Ef tillaga kemur fram um það, að mál skuli rætt fyrir luktum dyrum, skal 
úr því skorið án umræðna. 

Óheimilt er að skýra frá því, sem fram kemur við umræður fyrir luktum 
dyrum. Ef áheyrandi á bæjarstjórnarfundi raskar fundarfriði, getur forseti látið 
vísa honum út. 

11. gr. 
Bæjarstjórn getur enga ályktun gert, nema meira en helmingur bæjarfulltrúa 

sé viðstaddur á fundi. Afl atkvæða ræður úrslitum mála. 
Bæjarstjóri og hver bæjarfulltrúi getur borið fram breytingartillögur, viðauka- 

tillögur eða frávísunartillögur við hvert það mál, sem til umræðu er, og bæjar- 
stjórn á úrskurðarvald um. Skulu slíkar tillögur vera skriflegar, en veita skal for- 
seti fundarmönnum ráðrúm til að semja tillögu á fundi, ef þörf krefur. 

Ef jafnmörg atkvæði eru með máli og móti, fellur það, nema við kosningar, 
þá ræður hlutkesti. 

Mál má afgreiða með því að samþykkja það eða fella, vísa frá með rökstuddri 

dagskrá, vísa því til afgreiðslu bæjarstjóra eða nefnda, eða með því að fresta því. 
Forseti sker úr því, hvernig atkvæðagreiðslum um tillögur skuli hagað. 

12. gr. 
Bæjarstjórn afgreiðir mál við eina umræðu, nema fjárhagsáætlun bæjarins, árs- 

reikninga og reglugerðir, sem hljóta skulu staðfestingu ráðherra. Um þessi mál 
skulu fram fara tvær umræður og líða vika hið skemmsta milli umræðna.
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13. gr. 
Atkvæðagreiðsla fer fram þannig, að bæjarfulltrúi réttir upp hægri hönd. Nafna- 

kall skal við hafa, ef forseti ákveður, bæjarstjóri óskar, eða tveir bæjarfulltrúar 

hið fæsta. 
Við nafnakall greiða bæjarfulltrúar atkvæði eftir skrá um bæjarfulltrúa í staf- 

rófsröð. Nöfnum varafulltrúa skal bæta inn í skrána í réttri stafrófsröð í stað 
nafna þeirra, sem fjarstaddir eru. 

Hlutkesti ræður á hverjum byrja skal. Við nafnakall er bæjarfulltrúa skylt 
að greiða atkvæði, nema hann færi rök fyrir undanfærslu sinni, er forseti metur 

gild. 
Ef bæjarfulltrúi vill ekki una úrskurði forseta, má hann skjóta úrskurðinum 

til bæjarstjórnar, sem sker úr án umræðna. 

14. gr. 
Hver bæjarfulltrúi, sem taka vill til máls, skal óska heimildar forseta. 

Að jafnaði skulu menn taka til máls í þeirri röð, sem þeir hafa kvatt sér hljóðs. 
Heimilt er að víkja frá þessu, ef um er að ræða bæjarstjóra eða framsögumann, 

svo og bæjarfulltrúa, sem gera vill stutta athugasemd eða leiðrétta ummæli um 

sjálfan hann. 
Ef tveir eða fleiri kveða sér samtímis hljóðs, ákveður forseti í hvaða röð þeir 

tala. Bæjarfulltrúi skal standa við sæti sitt, þegar hann talar, nema forseti leyfi 

annað. 
Bæjarstjórn getur heimilað, ef % bæjarfulltrúa samþykkja, að maður utan 

bæjarstjórnar megi tala á bæjarstjórnarfundi, en skylt skal honum þá að gæta í 
hvívetna fundarskapa. 

15. gr. 
Flutningsmaður tillögu eða framsögumaður má tala þrisvar við hverja umræðu 

máls, en aðrir bæjarfulltrúar tvisvar. Bæjarfullirúa er þó heimilt að taka oftar til 
máls til að bera af sér ámæli eða gera stutta athugasemd um fundarsköp. 

Ef bæjarfulltrúi vill beina fyrirspurn til bæjarstjóra um málefni, sem ekki er 
á dagskrá, skal hann að jafnaði hafa hana skriflega og afhenda með sama fyrirvara 
og um tillögu sé að ræða, þó er forseta heimilt að leyfa, að fyrirspurn sé borin 
fram á fundi, enda samþykki bæjarstjóri afbrigðin. 

16. gr. 
Bæjarfulltrúi skal beina máli sínu til forseta. 

Ef bæjarfulltrúi tekur til máls við afgreiðslu á fundargerð nefndar, skal hann 
taka fram, hvaða lið eða liði fundargerðar hann óskar að ræða og má ekki ræða 
nema eitt mál í einu. 

Ekki má lesa upp prentað mál, nema forseti leyfi. 

17. gr. 
Ef forseti telur umræður dragast úr hófi fram, getur hann lagt til, að ræðu- 

tími hvers bæjarfulltrúa megi ekki fara fram úr ákveðinni tímalengd eða umræðum 

sé hætt. 
Þá getur forseti hvenær sem er lagt il að umræðum skuli lokið á ákveðnum 

tíma. Ekki má þó takmarka umræðu svo, að hún standi skemur um dagskrármál, 
en tvo tíma, meðan nokkur bæjarfulltrúa er á mælendaskrá. 

Bæjarstjórn afgreiðir tillögur forseta skv. 1. mgr. umræðulaust. Tveir full- 

trúar hið fæsta geta einnig borið fram slíkar tillögur, og skulu þær líka afgreiddar 

umræðulaust.
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Ákvæði um takmörkun ræðutíma eiga ekki við, þegar fjallað er um frumvarp 

að fjárhagsáætlun. 

18. gr. 
Skylt er bæjarfulltrúa að lúta valdi forseta í hvívetna, er að því lýtur að gætt 

sé góðrar reglu. 
Ef bæjarfulltrúi ber aðra menn brigslum eða víkur verulega frá umræðuefn- 

inu skal forseti víta hann og nefna þau ummæli, sem hann vítir. Ef bæjarfulltrúi 
er vittur tvisvar á sama fundi, getur forseti lagt til við bæjarstjórn, að hann verði 

sviptur málfrelsi á þeim fundi. Skal sú tillaga afgreidd umræðulaust. 
Ef bæjarfulltrúi hlýðnast ekki úrskurði bæjarstjórnar eða almennt agaleysi 

kemur upp á fundi, skal forseti sera hlé um stundarsakir eða, ef nauðsyn krefur, 

slíta fundi. 

19. gr. 
Fundargerðir bæjarstjórnarfunda skal vélrita og senda bæjarfulltrúum að fundi 

loknum, eða með dagskrá næsta bæjarstjórnarfundar sem haldinn er. 
Heimilt er að taka umræður á bæjarstjórnarfundum upp á segulband til varð- 

veislu um skamman tíma. 

III. KAFLI 

Réttindi og skyldur bæjarfulltrúa. 

20. gr. 

Hverjum bæjarfulltrúa er skylt að sækja fundi bæjarstjórnar, og sitja þá til 

enda, nema lögmæt forföll hamli. 

Honum er skylt að taka að sér þau störf, sem bæjarstjórn felur honum, t.d. 

forsetastörf, setu í nefndum o.s.frv. 
Sá sem verið hefur forseti bæjarstjórnar eða setið í nefnd, getur þó skorast 

undan kosningu jafnlangan tíma og hann hefur haft starfið á hendi. 

Bæjarfulltrúum er skylt að koma prúðmannlega fram á bæjarstjórnarfundum og 

gæta þagnarskyldu um einkamál og hagi einstaklinga og félaga, sem þeir kynnu 

að fá vitneskju um sem bæjarfulltrúar. 

Þá er þeim skylt að gæta hagsmuna og velferðar bæjarins út á við, sem inn 

á við, eftir sinni bestu getu, vinna og stuðla að friðsamlegri lausn deilumála, sem 

upp kunna að koma milli bæjarstjórnarfulltrúa og hafa í huga, að heill bæjar- 

félagsins er ofar þrasi og togstreitu stjórnmálanna. 

21. gr. 
Bæjarfulltrúum er heimilt að kynna sér skjöl bæjarins. 

22. gr. 
Hver bæjarfulltrúi á rétt á tiltekinni þóknun fyrir störf sín í bæjarstjórn. 

Eftir hverjar bæjarstjórnarkosningar ákveður bæjarstjórn hver verða skuli þókn- 

un bæjarfulltrúa á næsta kjörtímabili, svo og nefnda er laun taka. 

23. gr. 
Ef bæjarfulltrúi, kosinn í nefnd eða til annarra starfa, forfallast um stundar- 

sakir, vegna veikinda eða af öðrum ástæðum, á hann rétt á að tilnefna mann af 

sama lista og hann var kjörinn af, til að taka sæti hans á meðan, enda hafi vara- 

fulltrúi ekki verið kosinn. 
Hafi hann engan tilnefnt, fer um varamenn samkvæmt 2. og 3. mgr. 20. gr. 

sveitarstjórnarlaga. 
B 51
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24. gr. 
Bæjarfulltrúar skulu hafa auglýstan viðtalstíma á bæjarskrifstofunni fyrir 

bæjarbúa, tvær klst. í senn, eigi sjaldnar en einu sinni í hverjum hálfum mánuði. 
Skulu tveir bæjarfulltrúar mæta í hverjum viðtalstíma, og skulu þeir vera 

sinn af hvorum lista. Heimilt er að fækka þessum viðtalstímum, eða fella þá niður, 
ef þeir eru ekki sóttir af bæjarbúum. 

Bæjarstjóri skipuleggur viðtalstímana og auglýsir þá. 

25. gr. 
Bæjarstjórn getur veitt bæjarfulltrúa, sem óskar þess, lausn frá bæjarfulltrúa- 

starfi. 

IV. KAFLI 

Bæjarráð. 

j 26. gr. 
Á bæjarstjórnarfundi í júní ár hvert skulu kosnir 3 bæjarfulltrúar í bæjarráð 

og jafnmargir til vara. Kosning bæjarráðs gildir, uns nýtt bæjarráð hefur verið 
kosið. Bæjarstjóri á sæti í bæjarráði, en ekki hefur hann þar atkvæðisrétt, nema 
hann sé kjörinn í ráðið. 

Bæjarráð kýs sér formann og varaformann og má kjósa bæjarstjóra, þótt ekki 
sé hann kjörinn í ráðið. 

Bæjarráð getur leyft að listi, sem fulltrúa á í bæjarstjórn, en ekki í bæjarráði, 
megi tilnefna bæjarfulltrúa til að sitja fundi bæjarráðs með málfrelsi. 

Bæjarráð skal halda fundi að jafnaði vikulega. Heimilt er þó að fella niður 
annan hvern fund í júlí- og ágústmánuði. Aukafundi skal halda, ef bæjarstjóri 

ákveður það, eða a.m.k. tveir bæjarráðsmenn óska þess skriflega. 
Bæjarstjóri undirbýr dagskrá bæjarráðsfunda og sér um að fundarboð sé til- 

kynnt bæjarráðsmönnum eigi síðar en með tólf stunda fyrirvara. 
Heimilt er að taka mál til meðferðar í bæjarráði, þótt ekki sé tilgreint á dag- 

skrá, en skylt er þó að fresta afgreiðslu þess til næsta fundar, ef þess verður óskað. 
Formaður sér um að allt fari löglega og skipulega fram á fundum og úr- 

skurðar ágreiningsmál, sem rísa kunna út af fundarsköpum. 
Bæjarritari er ritari bæjarráðs, en í forföllum hans tilnefnir formaður bæjar- 

ráðs ritara í hans stað. 

Í gerðabók skal greint frá því, hvar fundur sé haldinn og hvenær, hverjir 
sitji fundinn og hver sé fundarritari. Þar skal greint frá framlögðum skjölum og 
efni þeirra í stuttu máli, svo og hverja afgreiðslu þau hljóta. 

Um fundarsköp bæjarráðs fer eftir sömu reglum og gilda um bæjarstjórn eftir 
því sem þau geta átt við. 

21. gr. 
Bæjarráð fer ásamt bæjarstjóra með framkvæmdastjórn málefna Húsavíkur- 

kaupstaðar, að því leyti, sem hún er ekki öðrum fengin skv. lögum, reglugerðum 
eða sérstökum samþykktum bæjarstjórnar. 

Bæjarráð tekur samkvæmt heimild 36. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 58/1961 fulln- 
aðarákvörðun um þau mál, sem til þess koma, nema um veruleg fjárhagsatriði sé 
að ræða eða málefni þar sem ákvörðun bæjarstjórnar er sérstaklega áskilin að 
lögum, enda sé eigi ágreiningur í bæjarráði né við bæjarstjóra um slíkar ákvarð- 
anir. 

Bæjarráð getur þó tekið lokaafgreiðslu í þeim málum, sem bæjarstjórn hefur 
vísað til þess til fullnaðarafgreiðslu.
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28. gr. 
Bæjarráð hefur umsjón og stjórn á fjárhag bæjarins, undirbýr fjárhagsáætlanir 

og gerir tillögur til úrskurðar á reikningum bæjarins. Enn fremur hefur það eftirlit 
með allri starfsemi bæjarins, sem ekki er falin öðrum samkvæmt lögum, reglu- 
gerðum eða samþykktum bæjarstjórnar, með þeim takmörkunum sem 47. gr. laga 
nr. 58/1961 setur. 

Í þeim tilvikum, að sérstökum nefndum bæjarstjórnar er falið að hafa með 
höndum tiltekna málaflokka, skal bæjarráð fjalla um fjárhagshlið málanna. 

Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn hvernig varið skuli fé til verklegra fram- 
kvæmda, að því leyti, sem slíkt er ekki tekið fram í fjárhagsáætlun. 

29. gr. 
Skylt er starfsmönnum bæjarins að sitja fundi bæjarráðs, þegar til umræðu 

eru málefni, sem störf þeirra snerta og þess er óskað. 

V. KAFLI 

Um bæjarstjóra. 

30. gr. 
Bæjarstjórn ræður bæjarstjóra. Ráðningartími skal að jafnaði vera hinn sami 

og kjörtímabil bæjarstjórnar. 
Heimilt er þó að ráða bæjarstjóra til lengri tíma, en þá er ráðningarsamningur 

uppsegjanlegur af beggja hálfu með sex mánaða fyrirvara, hvenær sem er eftir að 
kjörtímabilinu er lokið. 

Nú næst ekki meirihluti í bæjarstjórn fyrir ráðningu bæjarstjóra, svo að bæjar- 
stjóri er Í andstöðu við meirihluta bæjarstjórnar, og getur þá ráðherra ákveðið að 
bæjarstjórnarkosningar skuli fara fram á ný. 

ðl. gr. 
Bæjarstjóri hefur á hendi framkvæmd ákvarðana þeirra, sem bæjarstjórn gerir, 

og framkvæmd á málefnum kaupstaðarins yfirleitt að því leyti, sem bæjarstjórn 
hefur ekki ákveðið annað um tiltekið mál. 

Skylt er bæjarstjóra að hafa ákveðinn viðtalstíma og sé hann auglýstur á 
skrifstofu bæjarins. 

32. gr. 
Bæjarstjóri á sæti á fundum bæjarstjórnar, bæjarráðs og fastanefnda, og hefur 

hann þar sömu réttindi og skyldur sem bæjarfulltrúar. 
Ekki hefur hann þó atkvæðisrétt á fundum bæjarstjórnar, nema hann sé bæjar- 

fulltrúi og ekki á fundum bæjarráðs og nefnda, nema hann sé lögskipaður eða 
kjörinn nefndarmaður. 

Hann hefur óbundið málfrelsi og tillögurétt á fundum bæjarstjórnar, bæjarráðs 
og nefnda. 

ðð. gr. 
Nú samþykkir bæjarstjórn ályktun, sem hefur verulegan kostnað í för með sér, 

sem ekki hefur verið gert ráð fyrir í gildandi fjárhagsáætlun, og getur bæjarstjóri 
þá fellt slíka ályktun úr gildi um sinn, og skal þessi ákvörðun hans færð í gerða- 
bókina. 

Um þetta skal hann, svo fljótt sem verða má, senda félagsmálaráðuneytinu 
skýrslu, og leggur það úrskurð á málið. 

Bæjarstjóri skal senda bæjarstjórninni eftirrit af skýrslunni, svo að hún geti 
gert athugasemdir við hana, áður en hún fer til ráðuneytisins.
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Þá getur bæjarstjóri skotið til fullnaðarákvörðunar bæjarstjórnar ályktunum 
bæjarráðs, sbr. 2. mgr. 27. gr. 

34. gr. 
Útgjöld, sem ekki eru lögboðin, samningsbundin eða leiða af fyrri samþykkt 

bæjarstjórnar, eða fullnaðarákvörðun bæjarráðs, má ekki greiða nema til komi 
samþykki bæjarstjórnar. 

Ekkert gjald má greiða úr bæjarsjóði, nema bæjarstjóri ávísi því til greiðslu 
eða einhver sá, sem fengið hefur umboð hans eða bæjarráðs til slíks. 

30. gr. 
Bæjarritari gegnir störfum bæjarstjóra í forföllum hans, nema bæjarstjórn feli 

öðrum. Bæjarstjóri setur falið honum meðferð tiltekinna málaflokka í umboði sínu, 
en þá samkvæmt nánari reglum, sem bæjarstjórn setur um þau málefni. 

Hann hefur með höndum umsjón með skrifstofum bæjarins og daglega stjórn 
á fjármálum bæjarsjóðs undir yfirstjórn bæjarstjóra, þar á meðal innheimtu tekna 
bæjarins. 

VI. KAFLI 

Endurskoðendur. 

36. gr. 
Bæjarstjórn kýs endurskoðendur til eins árs í senn til að endurskoða reikninga 

bæjarins og fyrirtækja hans. 
Bæjarfulltrúar eru ekki kjörgengir til endurskoðunarstarfa. 
Um framkvæmd endurskoðunarstarfa fer eftir ákvæðum d-liðs III. kafla laga 

nr. 58/1961. 
Lokið skal endurskoðun eigi síðar en 30. maí ár hvert. 
Kjörnir endurskoðendur eiga rétt á þóknun fyrir starf sitt eftir ákvörðun 

bæjarstjórnar. 

37. gr. 
Bæjarráði er skylt að fela löggillum endurskoðanda að endurskoða reikninga 

bæjarins og fyrirtækja hans, sbr. 36. gr. Jafnframt getur það falið honum að hafa 
eftirlit með uppsetningu ársreikninga og gæta þess að kröfum í lögum og reglum 
um bókhald og endurskoðun sveitarfélaga sé fullnægt. Senda skal hann bæjarráði 
skýrslu um niðurstöður sínar áður en bæjarráð gerir tillögu um afgreiðslu árs- 
reikninga til bæjarstjórnar. 

VII. KAFLI 

Um kosningar, skipan og starfssvið nefnda. 

38. gr. 
Bæjarstjórn kýs eftirtaldar nefndir og starfsmenn til að fara með tiltekin mál- 

efni, eftir því sem lög mæla fyrir: 

A. Til eins árs á fundi í júní ár hvert: 
. Forseta bæjarstjórnar. 

1. varaforseta bæjarstjórnar. 
2. varaforseta bæjarstjórnar. 
Tvo skrifara bæjarstjórnar og tvo til vara. 
Tvo endurskoðendur bæjarreikninga og tvo til vara. VR

 
O
N
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B. Til eins árs á fundi í desember ár hvert: 
1. 

5.—6. 

9. 
10. 

Fimm menn í hátíðanefnd 17. júní og jafnmarga til vara. Heimilt er að 
fela félagasamtökum framkvæmd hátíðahaldanna, og skal sú ákvörðun tekin 
á desemberfundi. 
Þrjá menn í kjörstjórn og jafnmarga til vara. 

fjögurra ára á fyrsta fundi eftir bæjarstjórnarkosningar: 
Fjóra menn í bygginganefnd, þar af tvo innan bæjarstjórnar og fjóra vara- 
menn. 
Bæjarstjóri er sjálfkjörinn formaður nefndarinnar, samkvæmt lögum. 

Á fundum nefndarinnar á sæti bvggingafulltrúi, auk nefndarmanna, með 
málfrelsi og tillösurétti. 
Fimm menn í orku- og veitunefnd. Þar af minnst einn innan bæjarstjórnar 

og jafnmarga til vara, kosna á sama hátt. 

Nefndin annist málefni rafveitu, hitaveitu og vatnsveitu. Bæjarstjóri er for- 
maður nefndarinnar. 

Fimm menn í hafnarnefnd, þar af minnst einn innan bæjarstjórnar og 

jafnmarga til vara, kosna á sama hátt. Bæjarstjóri er formaður nefndar- 
innar. 
Þrjá menn í heilbrigðisnefnd, þar af einn innan bæjarstjórnar, og jafn- 
marga til vara, kosna á sama hátt. Héraðslæknir og héraðsdýralæknir eiga 

jafnframt sæti í nefndinni, samkvæmt lögum, með málfrelsi og tillögurétti. 

Fimm menn í skólanefnd, þar af minnst einn innan bæjarstjórnar, og jafn- 
marga til vara, kosna á sama hátt. Nefndin kýs sér sjálf formann og vara- 

formann samkvæmt lögum. 

Auk málefna grunnskóla og framhaldsskóla, annast nefndin málefni Tón- 

listarskóla Húsavíkur. 
Þrjá menn í skólanefnd Iönskóla Húsavíkur og þrjá til vara. Skulu tveir 
vera iðnlærðir hið minnsta. Að auki tilnefna nemendur einn fulltrúa og 

/aramann til tveggja ára í senn. 
Ráðherra skipar fimmta manninn í skólanefndina, samkvæmt lögum, og 
skal hann vera formaður nefndarinnar. 

Formaður og bæjarfulltrúi í skólanefnd og formaður skólanefndar Tón- 
skóla skulu, ásamt skólastjórum skólanna, mynda samstarfsnefnd, undir 
formennsku formanns skólanefndar. Nefndin heiti samstarfsnefnd fræðslu- 
mála. Skal nefndin vinna að samræmingu fræðslumála í bænum og á héraðs- 
grundvelli í samráði við héraðsbúa os Menntamálaráðuneytið. Þá skal sam- 

starfsnefndin starfa sem bygginganefnd skólamannvirkja á Húsavík. 
Samstarfsnefndin skal kveðja tæknimenn frá bænum til starfa með nefnd- 
inni, begar fiallað er um bvgsingaframkvæmdir og formann iíþróttanefndar 
ásamt fulltrúa frá Í.f. Völsungi, ef fjallað er um sameiginleg skóla- og 

iþróttamannvirki. 
Bæjarstjóri skal sitja fundi nefndarinnar sé þess sérstaklega óskað af 
nefndarmönnum eða honum sjálfum. 
Tvo menn í íþróttanefnd. Þar af minnst annan innan bæiarstiórnar og 
jafnmarga il vara, kosna á sama hátt. Auk þess tilnefni Í f. Völsungur 
einn fulltrúa í nefndina og einn til vara. 
Tvo menn í stjórn Náttúrugripasafns og jafnmarga til vara. 
Einn mann í stjórn Héraðsskjalasafns Suður-Þingeyinga og einn til vara. 
Þrjá menn í stjórn Bókasafns Suður-Þingeyinga og jafnmarga til vara. 
Einn mann úr hópi bæjarfulltrúa tl að gegna formennsku í menningar- 
málanefnd, og einn til vara kosinn á sama hátt. Aðrir fulltrúar í menningar- 

. 
málanefnd eru fulltrúar bæjarins í stjórn Náttúrugripasafns, Héraðsskjala-
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13. 

14. 

15. 
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safns og Bókasafns Suður-Þingeyinga, og eru varamenn hinir sömu og Í 

framantöldum stjórnum. 
Fimm menn í atvinnumálanefnd, þar af minnst einn innan bæjarstjórnar 

og jafnmarga til vara, kosna á sama hátt. 
Fimm menn í félagsmálaráð, og jafnmarga til vara. Nefndin annist barna- 
verndarmál, áfengisvarnarmál í samræmi við verkaskiptingu í reglugerð nr. 
121/1971, fíkniefnavarnir, — framfærslumál og heimilishjálp. Nefndin skiptir 

sjálf með sér verkum. 
Sex menn í áfengisvarnarnefnd og jafnmarga til vara. Ráðherra skipar 
formann nefndarinnar eftir ábendingu áfengisvarnarráðs. Starfssvið nefnd- 
arinnar markast af lögum og reglugerðum og verkaskiptingu við félags- 
málaráð samkvæmt reglugerð nr. 121/1971 eftir því sem við á. 
Þrir menn í dagvistunarnefnd barna og jafn marga til vara. Nefndin annist 
rekstur dagheimilis, leikskóla og leikvalla. Þá skal nefndin starfa sem bygg- 
inganefnd dagvistunarstofnana og leikvalla. Nefndin skiptir sjálf með sér 

verkum. 
Fjóra menn í stjórn Sjúkrasamlags Húsavíkur og jafnmarga til vara. Ráð- 

herra skipar formann og varaformann samkvæmt lögum. 

Tvo menn í stjórn Sjúkrahúss Húsavíkur og Heilsugæslustöðvarinnar á 

Húsavík, og jafnmarga til vara. 
Nefndin skiptir sjálf með sér verkum. 
Tvo menn í sáttanefnd og jafnmarga til vara. 
Þrjá menn í náttúruverndarnefnd og jafnmarga til vara. Nefndin skiptir 

sjálf með sér verkum. 
Tvo menn í fulltrúaráð Félagsheimilis Húsavíkur og jafnmarga til vara. 
Einn mann í stjórn Lífeyrissjóðs starfsmanna Húsavíkurkaupstaðar og einn 
til vara. Bæjarstjóri er annar fulltrúi bæjarins í stjórn L.S.S.H. og er for- 
seti bæjarstjórnar varamaður hans. 
Tvo menn í stjórn Rekstrarlánasjóðs smábátaútgerðar á Húsavík og jafn- 
marga til vara. Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum. 
Tvo bæjarfulltrúa í Tómstundaráð Húsavíkur og jafnmarga til vara. Tóm- 
stundaráð skiptir sjálft með sér verkum. 
Fjóra menn í trúnaðarráð Dvalarheimilis aldraðra, og jafnmarga til vara. 
Ráðið skiptir sjálft með sér verkum. 
Þrjá menn í leiguíbúðanefnd, þar af einn innan bæjarstjórnar og jafnmarga 

til vara, kosna á sama hátt. 
Nefndin skiptir sjálf með sér verkum. 

Þrjá menn í framtalsnefnd og jafnmarga til vara. Bæjarstjóri starfi með 
nefndinni. 
Einn mann sem formann umferðar- og öryggismálanefndar, og einn til 
vara. Auk hans eiga sæti í nefndinni byggingafulltrúi, yfirmaður verk- 
legra framkvæmda og einn fulltrúi tilnefndur af hverjum eftirtalinna aðila: 
bæjarfógeta, lögreglu og bifreiðaeftirlitinu Húsavík, og Kvennadeild S.VF.Í., 
Húsavík. 
Tvo menn í fegrunarnefnd og jafnmarga til vara. Að auki á sæti í nefndinni 
fulltrúi tilnefndur af Garðyrkjufélagi Húsavíkur. 
Tvo fulltrúa á Landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga, og jafnmarga 
til vara. 
Tvo fulltrúa á þing Fjórðungssambands Norðlendinga og jafnmargra til 
vara. Bæjarstjóri á jafnframt sæti á fjórðungsþingi, samkvæmt lögum þess. 

Einn fulltrúa á aðalfund Brunabótafélags Íslands og einn til vara. 

Sjö menn í sjó- og verslunardóm Húsavíkur og þrjá til vara.



31. maí 1978. 397 Nr. 231. 

D. Aðrar nefndir vegna sérstakra samþykkta bæjarstjórnar. 
Formenn skulu sjá um að nefndir séu boðaðar til fundar. Ef tveir nefndar- 

menn hið fæsta óska eftir, að fundur sé haldinn í nefnd þeirri, sem þeir eiga 
sæti í, gela þeir farið fram á það við nefndarformann og skal hann þá boða 
nefndina til fundar svo fljótt sem auðið er. Einnig getur bæjarstjóri boðað, að 
fundir skuli haldnir í nefndum, ef honum þykir ástæða til, til að ræða ýmis 
bæjarmál. 

Bæjarstjórn kýs formann nefnda, sem starfa á vegum bæjarins, nema öðru- 
vísi sé fyrir mælt. 

39. gr. 
Um skipan nefnda, valdsvið þeirra og verksvið fer eftir því, sem ákveðið er 

í lögum eða samþykktum bæjarstjórnar. 
Þar sem ekki er um slíkar reglur að ræða, getur bæjarstjórn sett þær. 

Ekki má framselja slíkri nefnd vald, sem bæjarstjórn er fengið að lögum. 
Kjörtímabil nefnda og umboð nefndarmanna falli niður þegar kjörtími bæjar- 

stjórnar er á enda, nema um sé að ræða nefnd, sem hefur fengið til úrlausnar 
ákveðið afmarkað verkefni, þá skal litið svo á, að starfi hennar ljúki fyrst, er 

verkefnið er til lykta leitt, eða bæjarstjórn leggi nefndina niður. 

40. gr. 
Allar nefndir bæjarstjórnar skulu færa serðabækur um störf sín og skulu gerðir 

fastanefnda, svo og nefnda, sem bæjarstjórn setur í einstök mál, lagðar fyrir bæjar- 
stjórn til meðferðar og endanlegrar samþykktar eða synjunar. 

41. gr. 
Nefndarmenn eiga rétt á þóknun fyrir störf sín samkvæmt reglum sem bæjar- 

stjórn setur, nema annað sé tekið fram í lögum, reglugerðum eða samningum. 

VINI. KAFLI 

Starfsmenn bæjarins. 

42. gr. 
Bæjarráð skipar fasta starfsmenn bæjarins, og veitir þeim lausn eftir því, sem 

nánar segir Í samþykkt þessari, sbr. C-lið 2. málsgreinar, nema vald til slíks sé að 
lögum fengið öðrum aðilum eða á annan veg mælt fyrir í reglugerðum um sérmál 
tiltekinna stofnana. 

Fastar stöður skulu að jafnaði auglýstar til umsóknar, en heimilt er þó bæjar- 
ráði að skipa í stöðu án slíkrar auglýsingar. Bæjarráð setur ákveðið hver skilyrði 
skuli gilda um skipun í stöður hjá bænum. 

Um réttindi og skyldur starfsmanna bæjarins silda ákvæði laga um réttindi og 
skyldur starfsmanna ríkisins, eftir því sem við getur átt, nema annað sé sérstak- 
lega ákveðið í samþykktum bæjarstjórnar. 

Bæjarstjóri f.h. bæjarstjórnar getur sett starfsmönnum erindisbréf og ákveðið 
þar starfssvið þeirra. 

Skylt er starfsmönnum að hlýða breytingum á starfssviði sínu, enda missi þeir 
einskis af launum við þá breytingu. 

43. gr. 
Bæjarstjórn ákveður með sérstökum samþykktum, hver störf skuli talin föst 

hjá bænum og fyrirtækjum hans, auk þeirra starfa, sem skv. lögum og reglugerðum 
eru talin föst störf.
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44. gr. 
Uppsagnarfrestur fastra starfsmanna skal vera þrír mánuðir. 

IX. KAFLI 

45. gr. 
Til þess að gera breytingu á samþykkt þessari, þarf umræður á tveimur fundum 

í bæjarstjórn, samþykki meiri hluta atkvæða og staðfestingu félagsmálaráðuneytisins. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Húsavíkur hefur samið og samþykkt, stað- 
festist hér með samkvæmt lögum nr. 58 29. mars 196í, til þess að öðlast gildi þegar 
í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi numin samþykkt um stjórn Húsavíkurkaupstaðar nr. 163 

1. október 1962. 

Félagsmálaráðuneytið, 31. maí 1978. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 238. 26. maí 1978. 
REGLUGERÐ 

um gatnagerðargjö!d í Húsavíkurkaupstað. 

1. gr. 
Bæjarstjórn Húsavíkur 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 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 
svo og að ganga endanlega frá gangstétt. Skipting A-gjalds skal vera sem hér segir: 

Til gatna- og holræsagerðar ............00.02. 0000... 80% 
Til vatnsveitu ............0.000 02. 20% 

3. gr. 
A-gjald vegna nýbyggingar skal miða við ákveðinn hluta byggingakostnaðar á 

rúmmetra í fjölbýlishúsi, eins og hann er talinn af Hagstofu Íslands, svo sem 
hér segir: 

Einbýlishús ................0.. 0000. 0 rr 4.0% 
Raðhús og keðjuhús .........0..0.00000 0000... 2.5% 
Fjölbýlishús með allt að 5 íbúðum ........00000 00.00.0000. 2.0% 
Fjölbýlishús með 5 íbúðum og fleiri .........02..2.000.002.. 1.0% 
Verslunar- og skrifstofubyggingar, opinberar byggingar .... 45% 
Iðnaðar- og annað atvinnuhúsnæði, vörugeymslur ........ 1.5% 
Gripahús ........000%.0 000. 1.0%
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Af kjöllurum og jarðhæðum, sem ekki eru notaðar til íbúðar eða atvinnu- 
rekstrar, 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 stærð húss, sem skipu- 
lag gerir ráð fyrir, en sé slíkt ekki ákveðið í skipulagi, skal miða við eftirtaldar 

lágmarksstærðir fyrir hverja íbúð í húsi: 

Einbýlishús .............0.00.0 0000 500 mö 
Raðhús, keðjuhús ...........002000 000 n nn 400 mö 
Fjölbýlishús ...........00.000 200 0nn enn 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 stækkunarinnar 

tekur. 

4. gr. 
Gjöld samkv. 3. grein breytast árlega í samræmi við vísitölu byggingakostn- 

aðar, sem gildir um hver áramót. 

5. gr. 
Gjalddagar gatnagerðargjalds samkv. 3. gr. skulu vera sem hér segir: Við lóða- 

veitingu skal greiða 70% af áætluðu satnagerðargjaldi innan eins mánaðar frá 
lóðaveitingu. Eftirstöðvar skulu greiðast þegar byggingaleyfi er veitt. Þó er heimilt 
að veita gjaldfrest á eftirstöðvum í allt að þrjá mánuði frá lóðaúthlutun. 

6. gr. 
Þegar veitt er byggingaleyfi án undangenginnar lóðaveitingar er greiðsla gatna- 

gerðargjalds áskilin og skal húsbyggjandi greiða satnagerðargjald eftir reglum í 
gjaldskrá þessari, en þó aðeins af byggingaáfanga hverju sinni. 

Þegar veitt er byggingaleyfi fyrir breytingu eða endurbyggingu húsnæðis, sem 
felur í sér breytta notkun þess, þannig að húseignin færist í hærri gjaldflokk, þá 
skal húseigandi greiða satnagerðargjald af hinu breytta húsnæði sem nemur mis- 

mun á gjaldinu reiknuðu af hinu breytta húsnæði fyrir og eftir breytinguna. Þó 
skal gjaldið aldrei vera lægra en sem nemur 25% af byggingakostnaði á rúmmetra 
í vísitöluhúsinu og er það lágmarksgjald fyrir veitt byggingaleyfi eða breytingu 
á byggingaleyfi svo og önnur erindi afgreidd í bygginganefnd, sem ekki falla undir 
þessa reglugerð. 

1. gr. 
Byggingafrestur er 8 mánuðir, þ. e. As 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 bygginsafrest. 

Óski lóðarhafi að segja sig frá veittri 163, skal hann eiga rétt á endurgreiðslu 
á greiddu gatnagerðargjaldi svo sem hér segir: 

50% satnagerðargjalds endurgreiðast eftir 6 mánuði. 
Eftirstöðvar endurgreiðast eftir 12 mánuði. 
Verði lóðin veitt að nýju innan þess tíma, skal fyrri lóðarhafi fá gatnagerðar- 

gjaldið endurgreitt þegar sú úthlutun fer fram. 

8. gr. 
Hafi byggingaleyfi verið veitt í bygginganefnd og aðeins hluti þess notaður 

innan tilskilins tíma, þ. e. 8 mánaða, nema leyfið hafi verið háð öðrum skilmálum 
B 52
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um byggingafrest, skal við endurnýjun leyfisins greiða fullt gjald af þeim hluta 
sem endurnýjaður er, eins og það er þá að frádreynu satnagerðargjaldi, 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 bæjarfélagsins síðar vegna ástands hennar. 

Lóðarhafi skal hlíta byggingaskilmálum ef settir eru, svo og öllum þeim lögum 
og reglum sem til greina kunna að koma. 

10. gr. 
Bæjarráð setur ákveðið að lækka eða fella niður gatnagerðargjald (A-gjald) 

af fjölbýlishúsum. Þá er bæjarráði heimilt að lækka eða fella niður gatnagerðar- 
gjald af iðnaðar- og atvinnuhúsnæði, enda liggi til þess fullgild rök hverju sinni. 
Ennfremur getur bæjarráð ákveðið gatnaserðargjald 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. 

grein, þ. e. til að gera slitlag og sangstétt, skal miða við ákveðinn hluta byggingar- 
kostnaðar á rúmmetra í fjölbýlishúsi, eins og hann er talinn af Hagstofu Íslands, 
svo sem hér segir: 

Einbýlishús ................2......00 000 2.25% 
Raðhús, keðjuhús ...............00.00.0.0 000. 1.75% 
Fjölbýlishús með allt að 5 íbúðum ...........0.......... 1.50% 
Fjölbýlishús með 5 íbúðum og fleiri ...................... 0.60% 
Verslunar-, skrifstofu- og opinberar byggingar .......... 2.50% 
Iðnaðar- og annað atvinnuhúsnæði, vörugeymslur ........ 1.00% 
Gripahús ................. 0000. 0.60% 

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 samkv. 11. gr. skal miða við þá vísitölu sem í gildi er við staðfestingu 

þessarar reglugerðar, og siðan 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 götur, 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 slitlags á viðkomandi götu er ákveðið. Skal við það 
miðað að gengið hafi verið frá greiðsluskuldbindingum áður en framkvæmdir 

hefjast við lagningu bundins slitlags. 
20% gatnagerðargjalds skulu greidd á framkvæmdaárinu. 
Bæjarráð ákveður gjalddaga í hverju tilviki. 
80% gatnagerðargjaldsins skal greiða með skuldabréfi, sem greiðist með jöfnum 

afborgunum á næstu 4 árum. Skuldabréfin skulu tryggð með veði í viðkomandi
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fasteign og ákveður bæjarráð við hverja álagningu hvaða vexti þau skuli bera. Þeir 

skulu greiðast eftir á á gjalddaganum 1. júlí ár hvert. Bæjarsjóði er heimilt að 

selja skuldabréfin þriðja aðila. 
Dragist framkvæmdir við viðkomandi götu eftir að gengið hefur verið frá 

greiðsluskuldbindingum vegna innheimtu B-gjalds, færast gjalddagar til í samræmi 

við það. 
Lokagreiðsla af skuldabréfunum skal ekki falla í gjalddaga fyrr en gangstétt 

hefur verið lögð við götu þá sem viðkomandi fasteign er skráð við. 
Staðgreiðsluafsláttur skal vera sá sami og nemur innanlánsvöxtum 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 
sangstéttar við viðkomandi sötu. 

16. gr. 
Þegar veitt er byggingaleyfi fyrir nýbyggingu eða viðbyggingu við götu sem 

þegar hefur verið lögð bundnu slitlagi, skal greiða bæði A- og B-gjald af viðkom- 
andi byggingu. 

17. gr. 
Bæjarstjórn er heimilt að víkja frá sjalddögum á B-gjaldi samkv. 14. gr. í eftir- 

farandi tilfellum: 
a) Við innheimtu gatnagerðargjalds af fasteignum við götur, sem þegar hafa verið 

lagðar bundnu slitlagi að hluta eða fullu. 
b) Þegar greiða skal á sama tíma bæði A- og B-gjald, sbr. 16. gr. 
c) Þegar í hlut eiga efnalitlir elli- eða örorkulifeyrisþegar. 

18. gr. 
Gatnagerðargjaldi fylgir lösveð í fasteign þeirri sem það er lagt á, og gengur 

það ásamt vöxtum fyrir öllum veðkröfum sem á eigninni hvíla og tekur einnig til 
vátryggingarfjár eignarinnar. Heimilt er að taka gjöld þessi lögtaki samkv. lögum 
nr. 29/1885. 

Bæjarstjórn sker úr meiri háttar ágreiningi sem rísa kann um álagningu og 
innheimtu samkvæmt reglugerð þessari. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Húsavíkur, stað- 
festist hér með samkvæmt lögum nr. 51/1974 og nr. 31/1975 til að öðlast gildi þegar 
í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, er hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð um gatnagerðargjöld í Húsavíkurkaupstað 
nr. 410 5. september 1975. 

Félagsmálaráðuneytið, 26. maí 1978. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.
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REGLUGERÐ 

um jöfnunargjald. 

1. gr. 
Greiða skal í ríkissjóð jöfnunargjald af tollverði innfluttrar vöru. Gjaldið skal 

vera 3% til og með 31. desember 1980 og skal lagt á þær vörur sem um getur í 
2. gr. reglugerðar þessarar. 

2. gr. 
Gjald skv. 1. gr. skal innheimt með aðflutningsgjöldum við tollafgreiðslu á 

innfluttum vörum sem flokkast undir eftirtalin tollskrárnúmer, sbr. lög nr. 120/1976 
um tollskrá o. fl. með áorðnum breytingum: 

05.04.00 18.06.05 25.17.09 34.01.03 
05.15.00 18.06.06 25.22.01 34.01.04 
14.02.00 18.06.09 25.23.00 34.01.05 
14.03.00 19.02.01 26.03.00 34.01.09 
14.05.00 19.02.02 28.04.11 54.02.05 
15.04.10 19.07.01 28.04.12 34.02.06 
15.04.20 19.07.02 28.04.13 34.02.07 
15.04.30 19.07.09 28.09.00 34.02.08 
15.05.00 19.08.01 28.13.01 34.02.09 
15.66.00 19.08.02 28.16.00 34.05.01 
15.12.09 19.08.03 29.01.41 34.05.02 
16.03.00 19.08.04 30.03.13 34.06.00 
16.04.01 19.08.09 30.03.23 35.01.00 
16.04.02 20.02.01 30.03.33 35.03.01 
16.04.03 21.02.11 90.03.43 35.06.01 
16.04.04 21.03.00 32.09.10 35.06.09 
16.04.05 21.04.01 32.09.21 36.05.00 
16.04.06 21.04.02 #2.09.22 38.18.00 
16.04.07 21.04.09 32.09.23 38.19.33 
16.04.08 21.05.19 32.09.24 39.01.23 
16.04.09 21.05.29 32.09.25 39.01.24 
16.04.11 21.06.02 32.09.29 39.01.26 
16.04.12 21.07.02 32 09.31 39.01.33 
16.04.19 22 01.01 32.09.39 39.01.34 
16.05.01 22.02.01 32 09.41 39.01.36 
16.05.02 22.02.09 32.09.43 39.01.43 
16 05.03 22.03.01 32.09.49 39.01.53 
16.05.04 22.03.09 32.11.00 39 01.64 
16.05.09 22.08.00 32 12.00 39.01.95 
17.04.01 23 01.10 33.04.03 39.01.97 
17.04.03 23.01.20 33.06.01 39.02.13 
17.04.04 24.02.32 33.06.03 39.02.14 
17.04.05 25.05.00 23.06.05 39.02.15 
17.04.06 25.12.01 33.06.07 39.02.23 
17.04.09 25.13.01 33 06.11 39.02.25 
18.06.03 25 16.00 34.01.01 39.02.34 
18 06.04 25.17.01 34 01.02 39.02.35
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39.02.36 
39.02.44 
39.02.47 
39.02.61 
39.02.64 
39.02.75 
39.02.93 
39.02.99 
39.03.12 
39.03.13 
39.03.33 
39.03.34 
39.03.58 
99.03.54 
39.03.81 
39.03.82 
39.07.11 
39.07.13 
39.07.14 
39.07.15 
39.07.16 
39.07.17 
39.07.18 
39.07.19 
39.07.35 
39.07.40 
39.07.46 
39.07.47 
39.07.62 
39.07.63 
39.07.66 
39.07.67 
39.07.69 

39.07.71 
39.07.77 
39.07.79 
39.07.81 
40.07.00 
40.08.01 
40.13.02 
40.13.09 
40.14.03 
40.14.11 
1.01.11 
41.01.19 
41.01.20 
41.01.30 
41.01.40 
41.01.50 
41.01.60 
41.02.10 
41.03.00 

41.04.00 
41.05.01 
41.05.09 
41.09.00 
42.01.00 
42.02.10 
42.02.20 
42.02.30 
42.02.41 
42.02.49 
42.03.01 
42.03.02 
42.03.09 
42.04.00 
43.01.10 
43.01.20 
43.02.01 
43.02.09 
43.03.01 
43.03.09 
43.04.09 
44.13.21 
44.13.29 
44.19.00 
44.20.00 
44.21.00 
44.23.01 
44.23.02 
44.23.03 
44.23.04 
44.23.09 
44.24.00 
44.25.01 
4.25.03 

44.27.01 
44.27.02 
44.27.09 
44.28.83 
44.28.84 
44.28.87 
44.28.88 
14.28.94 
46.02.01 
46.02.02 
46.03.01 
48.05.20 
48.05.41 
48.07.39 
48.07.42 
48.07.44 
18.07.47 
48.14.04 
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48.15.10 
48.15.34 
48.15.35 
48.16.04 
48.16.05 
48.16.06 
48.16.07 
48.16.11 
48.16.12 
48.16.19 
48.18.00 
48.19.01 
48.19.09 
48.21.21 
48.21.31 
48.21.32 
48.21.40 
48.21.53 
48.21.55 
48.21.56 
48.21.57 
49.01.01 
49.07.09 
49.08.00 
49.09.00 
49.10.00 
49.11.19 
49.11.29 
50.04.00 
50.05.00 
50.07.00 
50.09.00 
51.03.10 
51.03.20 
51.04.21 
52.01.00 
52.02.00 
53.09.00 
53.10.10 
53.10.20 
59.11.10 
53.11.20 
59.11.30 
53.11.40 
53.11.50 
53.12.00 
54.03.00 
54.04.00 
54.05.01 
54.05.09 
5ð.07.10 
5ð.07.20 

55.08.10 
55.08.20 
56.05.19 
56.05.20 
56.05.30 
56.05.40 
56.05.59 
56.05.60 
56.05.70 
56.05.89 
56.06.10 
56.06.20 
56.06.30 
56.07.10 
56.07.20 
56.07.30 
56.07.40 
56.07.50 
56.07.60 
56.07.70 
56.07.80 
56.07.85 
56.07.90 
57.06.00 
57.07.09 
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 
58.07.01 
58.07.02 
58.08.09 
58.09.00 
58.10.00 
59.01.02 
59.02.10 
59.02.22 
59.03.01 
59.03.09 
59.04.02 
59.04.09 
59.05.09 
59.06.01 
59.07.09 
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59.12.09 
60.01.10 
60.01.21 
60.02.01 
60.02.02 
60.02.09 
60.03.01 
60.03.02 
60.03.03 
60.03.04 
60.03.05 
60.03.09 
60.04.10 
60.04.15 
60.04.20 
60.04.25 
60.04.30 
60.04.35 
60.04.40 
60.04.45 
60.04.50 
60.04.61 
60.04.69 
60.05.05 
60.05.10 
60.05.15 
60.05.20 
60.05.25 
60 05.30 
60.05.35 
60.05.40 
60.05.45 
60.05.50 
60.05.55 
60.05.60 
60.05.65 
60.05.70 
60.05.75 
60.05.81 
60.05.82 
60.05.89 
60.06.10 
60.06.21 
60.06.22 
60.06.29 
61.01.05 
61.01.10 
61.01.15 
61.01.20 
61.01.25 
61.01.30 
61.01.35 

61.01.40 
61.01.45 
61.01.50 
61.01.56 
61.01.60 
61.01.65 
61.01.70 
61.01.75 
61.01.80 
61.01.85 
61.01.90 
61.01.95 
61.02.05 
61.02.10 
61.02.15 
61.02.20 
61.02.25 
61.02.30 
61.02.35 
61.02.40 
61.02.45 
61.02.50 
61.02.55 
61.02.60 
61.02.65 
61.02.70 
61.02.75 
61.02.80 
61.02.85 
61.02.91 
61.02.92 
61.02.93 
61.02.95 
61.02.96 
61.02.97 
61.02.98 
61.03.10 
61.03.20 
61.03.30 
61.03.41 
61.03.49 
61.03.51 
61.03.59 
61.03.61 
61.03.69 
61.04.11 
61.04.12 
61.04.19 
61.04.21 
61.04.22 
61.04.29 
61.04.31 
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61.04.32 
61.04.39 
61.05.00 
61.06.00 
61.07.00 
61.09.10 
61.09.21 
61.09.29 
61.10.00 
62.01.10 
62.01.20 
62.01.30 
62.01.40 
62.01.50 
62.02.10 
62.02.20 
62.02.30 
62.02.40 
62.02.50 
62.02.60 
62.02.71 
62.02.79 
62.02.81 
62.02.89 
62.03.01 
62.03.02 
62.03.09 
62.04.11 
62.04.12 
62.04.19 
62.04.21 
62.04.22 
62.04.29 
62.05.11 
62.05.19 
63.01.00 
63.02.00 
64.01.09 
64.02.01 
64.02.02 
64.02.05 
64.02.09 
64.03.00 
64.04.00 
65.03.00 
65.05.00 
65.06.02 
68.01.00 
68.02.01 
68.02.03 
68.02.09 
68.08.01 
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68.11.01 
68.11.09 
68.15.00 
68.16.02 
69.06.00 
69.13.01 
69.13.09 
70.07.01 
70.08.00 
70.09.00 
70.14.01 
71.12.00 
71.16.00 
73.14.02 
73.21.01 
73.21.02 
73.21.03 
13.21.04 
73.21.05 
13.21.06 
73.21.09 
73.22.01 
73.22.09 
13.23.01 
13.23.03 
13.23.09 
73.31.01 
73.31.09 
73.87.01 
73.37.02 
13.37.03 
73.37.09 
73.38.21 
73.38.22 
13.40.45 
73.40.46 
73.40.48 
73.40.49 
73.40.51 
73.40.55 
74.19.03 
74.19.05 
75.06.01 
76.01.10 
76.01.20 
76.08.00 
76.09.00 
76.10.02 
76.10.04 
76.10.09 
76.16.02 
76.16.03
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76.16.07 84.22.12 89.01.20 94.03.31 
76.16.09 84.22.31 89.01.59 94.03.32 
76.16.11 84.22.61 89.01.69 94.03.89 
76.16.12 84,22.62 94.01.13 94.04.00 
82.01.02 84.30.15 94.01.14 96.01.01 
83.03.01 85.01.21 94.01.19 96.01.03 
83.06.01 85.01.71 94.01.20 96.01.05 
83.07.04 85.01.79 94.03.11 96.01.07 
83.07.05 85.04.10 94.03.12 96.01.09 
83.07.09 85.12.51 94.03.13 97.02.00 
83.13.02 85.12.52 94.,03.14 97.03.00 
83.14.00 85.12.53 94.03.15 97.04.03 
84.11.41 85.19.17 94.03.19 97.07.02 
S4.11.42 85.19.19 94.03.21 97.07.09 
84.12.00 87.05.01 94.03.22 98.02.09 
84.15.33 87.05.02 94.03.23 98.07.00 
84.15.39 87.05.09 94.03.24 98.12.00 
84.17.23 87.06.01 94.03.29 

3. gr. 
Við innflutning gjaldskyldra vara skv. 2. gr. er gjaldið lagt á tollverð (cif-verð) 

vöru eins og það er ákveðið skv. 5—7. gr. tollskrárlaga. Gjöld sem kunna að vera 
lögð á vörur við innflutning samkvæmt ákvæðum annarra laga en laga um jöfnunar- 
gjald teljast því eigi gjaldstofn við útreikning á jöfnunargjaldi, sbr. þó 2. mgr. 

Nú er vara flutt inn til eigin nota eða neyslu innflytjanda og söluskattur inn- 
heimtur við tollafgreiðslu og skal þá jöfnunargjaldið reiknast sem hluti söluskatts- 
stofns. 

4. gr. 
Við tollafgreiðslu á vörum sem tollfrjálsar eru eða undanþegnar hafa verið 

tolli að öllu leyti skv. 2. og 3. gr. tollskrárlaga skal veita undanþágu frá greiðslu 
jöfnunargjalds. 

5. gr. 
Að því leyti sem ekki er ákveðið í reglugerð þessari um álagningu, innheimtu, 

lögveð, viðurlög, sektir og aðra framkvæmd varðandi jöfnunargjaldið skulu gilda 
eftir því sem við geta átt ákvæði laga nr. 120/1976 um tollskrá o. fl. og laga nr. 
59/1969 um tollheimtu og tolleftirlit með áorðnum breytingum svo og reglugerða 
og auglýsinga settra samkvæmt þeim. 

6. gr. 
Hafi innflytjandi fyrir 1. júlí 1978 afhent til tollmeðferðar aðflutningsskjöl sem 

eru að öllu leyti fullnægjandi til þess að unnt sé að tollafgreiða viðkomandi vöru 
Þegar í stað, skal varan tollafgreidd án greiðslu jöfnunargjalds, en þó því aðeins að 
tollafgreiðslu sé lokið fyrir 10. júlí 1978. 

Jöfnunargjald skal einnig greiða af vörum sem afhentar hafa verið innflytjend- 
um fyrir 1. júlí með leyfi tollyfirvalda gegn tryggingu fyrir greiðslu aðflutnings- 
gjalda, sbr. 21. gr. tollskrárlaga, nema fullnaðartollafgreiðsla eigi sér stað fyrir 1. 
september 1978.
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7. gr. 

Reglugerð þessi, sem er sett skv. 4. gr. laga nr. 83 18. maí 1978 um jöfnunargjald, 

öðlast gildi 1. júlí 1978. 

Fjármálaráðuneytið, 21. júní 1978. 

Matthías Á. Mathiesen. 
  

Höskuldur Jónsson. 

1. júní 1978. Nr. 234. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um námslán og námsstyrki, nr. 402/1976. 

1. gr. 

17. gr. 1. mgr. orðist svo: 

Gjalddagi fastrar árlegrar afborgunar er 1. júlí ár hvert, í fyrsta sinn 3 árum 

eftir námslok. 

2. gr. 

18. gr. 1. mgr. orðist svo: 
Gjalddagi aukaafborgunar er Í. nóvember ár hvert, í fyrsta sinn á sama ári 

og fyrsti gjalddasi fastrar afborgunar. 

3. gr. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 1. júni 1978. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 
Birgir Thorlaci us. 

  

Stjórnartíðindi B 19, nr. 219—234. Útsáfudagur 29. júní 1978.
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REGLUGERÐ 

um ráðstöfun á 19.95% fjár gengismunarsjóðs 1978 (áætlað 467 millj. kr.) 
til þess að létta stofnfjárkostnaðarbyrði eigenda fiskiskipa, 

sem orðið hafa fyrir gengistapi vegna erlendra og 
gengistryggðra skulda, sbr. b-lið 3. gr. laga 

nr. 2/1978. 

1. gr. 
Styrkfjárhæðir skulu vera 1.1% ógreiddra og Ógjaldfallinna höfuðstólseftir- 

stöðva erlendra skulda reiknað á sölugengi 10. febrúar 1978. Þó skulu skuldir í norsk- 
um krónum reiknaðar á sölugengi 13. febrúar 1978 og skuldir í finnskum mörk- 
um á sölugengi 17. febrúar 1978. Gengistryggð Fiskveiðasjóðslán skulu metin að 
% hl. miðað við erlend lán. 

2. gr. 
Stofna skal sérstakan vaxtalausan reikning hjá Fiskveiðasjóði Íslands fyrir 

hvert skip, sem skuldar erlent og/eða gengistryggt lán. Heimilt er Fiskveiðasjóði 
að halda sérstakan reikning yfir þá styrkfjárhæð sem tilheyrir hverju erlendu 
eða gengistryggðu láni fyrir sig. Ef hagkvæmt þykir, er Fiskveiðasjóði heimilt að 
færa styrkfjárhæðir samkvæmt reglum þessum sem viðbótarfærslur á þá reikn- 
inga sem stofnaðir voru vegna ráðstöfunar sama eðlis á 600 milljónum króna úr 
sengismunarsjóði 1974 og 950 millj. kr. úr sengismunarsjóði 1975. 

3. gr. 
Er Fiskveiðasjóði berst fé úr gengismunarsjóði skal hann tekjufæra hina nýju 

reikninga samkvæmt ákvæðum 1. gr. Reikningana skal tekjufæra í þeirri röð og 
þeim mæli, sem áætlað er að gjaldfæra þurfi reikningana samkvæmt reglum þess- 
um. Heimilt er Fiskveiðasjóði að seyma á hverjum tíma nokkurn hluta fjár þess, 
er honum hefur borist úr gengismunarsjóði án þess að tekjufæra sérstaka reikn- 
inga fyrir fénu, enda getur sjóðurinn þá tekjufært slíkt fé þegar skyndilega þarf 
að gjaldfæra reikning af ófyrirsjáanlegum ástæðum. 

4. gr. 
Sú fjárhæð sem kemur í hlut hvers skips verður notuð til aðstoðar útgerðum 

við greiðslu vaxta og afborgana þeirra lána, er styrkirnir tilheyra, svo og til greiðslu 
á þeim hluta eigin framlags vegna skipakaupa erlendis, sem var umsaminn en 
ógreiddur hinn 10. febrúar 1978. Fer útborgun styrks fram á fyrsta gjalddaga hinna 
erlendu og gengistryggðu lána, eftir að unni er að tekjufæra viðkomandi reikn- 
inga samkvæmt 3. gr. 

B 53 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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ð. gr. 
„Réttur til styrks samkvæmt reglum þessum fylgir því erlenda eða gengistryggða 

láni, sem hann er veitur út á, og nýtur því skuldari lánsins hverju sinni styrksins, 
þótt skuldskeyting eigi sér stað einu sinni eða oftar áður en útborgun fer fram. 

6. gr. 
Verði inneign á reikningi, þegar viðkomandi útgerð hefur greitt sína árlegu 

afborgun eða tvær misserisgreiðslur, er heimilt að greiða mismuninn út af reikn- 

ingnum til útgerðarinnar. 

7. gr. 
Ef skip er selt úr landi falla niður allar styrkgreiðslur er skipið átti rétt á sam- 

kvæmt reglum þessum. Innstæða á reikningi þess skal þá færð á geymslureikning 

Fiskveiðasjóðs sbr. 3. gr. 

8. gr. 

Ef skip ferst eða er dæmt ónýti skal þegar tekjufæra reikning þess fyrir öll- 

um þeim, styrk, er skipið á rétt á og nota fjárhæðina til uppgreiðslu hinna erlendu 

og gengistryggðu lána, ellegar greiða skipeiganda fjárhæðina. 

9. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 4. gr. laga nr. 2/1978 til þess að öðlast þeg- 

ar gildi. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 22. júní 1978. 

Matthías Bjarnason. 
Kristin Magnússon. 

Nr. 236. 16. júní 1978. 
REGLUR 

um grandaraspil, öryggisbúnað við línu og netaspil og radarspegla 

á opnum bátum. 

1. gr. 
Grandaraspil. 

Skuttogarar skulu búnir grandaraspilum eða öðrum búnaði jafngildum, sem 

kemur í veg fyrir slysahættu af toghlerum, sem hifðir eru í gálga. 

2. gr. 
Öryggisbúnaður við línu og netaspil. 

Á fiskiskipi, 15 brl. og stærri, sem búin eru línuspili til línu- og/eða netaveiða, 

skal settur sérstakur öryggisbúnaður, þannig gerður, að spilið stöðvist samstundis, 

ef maður dregst inn að spilkoppnum með veiðarfærunum. Stjórnlokar slíkra spila 

skulu þannig úr garði gerðir, að ekki þurfi að snúa handfangi þeirra úr lokunar- 

stöðu meira en 90“ til hvorrar handar, eftir því hvernig spilinu er ætlað að snúast 

hverju sinni. 

3. gr. 

Radarspeglar. 

Opnir bátar skulu búnir radarspeglum úr málmplötum. Skulu þeir vera að 

minnsta kosti 25 em að þvermáli.
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4. gr. 
Brot gegn reglum þessum varða sektum. 

Reglur þessar, sem settar eru samkvæmt lögum nr. 52 12. maí 1970, um eftirlit 
með skipum, staðfestast hér með til að öðlast þegar gildi, til eftirbreytni öllum 
þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt falla úr gildi reglur nr. 382 20. des. 1973, 
nm grandara- og línuspil. 

Samgönguráðuneytið, 16. júní 1978. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Kristinn Gunnarsson. 

15. júní 1978. Nr. 237. 
REGLUGERÐ 

um hámarksfjölda leigubifreiða til vöruflutninga á félagssvæði 

Vörubílstjórafélags Ísfirðinga. 

1. gr. 
Reglugerð þessi nær til félagssvæðis Vörubílstjórafélags Ísfirðinga, en það nær 

yfir Ísafjörð, Bolungarvík og Norður-Ísafjarðarsýslu. 

2. gr. 
Fjöldi leigubifreiða til vöruflutninga á svæðinu takmarkast við hámarkstöluna 

20, sbr. þó 8. gr. laga nr. 36 frá 9. maí 1970. Tölu þessa má endurskoða á tveggja 
ára fresti. Áður en ákvörðun er tekin um nýja hámarkstölu skal leita umsagnar 
Vörubilstjórafélags Ísfirðinga, Vinnuveitendasambands Vestfjarða, bæjarstjórnar 
Ísafjarðar, bæjarstjórnar Bolungarvíkur og sýslunefndar Norður-Ísafjarðarsýslu. 

3. gr. 
Leiguakstur telst þegar vörubifreið er seld til leigu ásamt ökumanni til flutninga 

á vörum fyrir tiltekið gjald, þar sem ökumaður eða eigandi bifreiðarinnar er hvorki 
eigandi, seljandi né kaupandi vörunnar, sem flutt er. 

Vörubifreiðar félagsins skulu auðkenndar árlega með sérstöku merki. 

4. gr. 

Tvisvar á ári, þ. e. í aprílmánuði og októbermánuði, veitir Vörubílstjórafélag 

Ísfirðinga viðtöku nýjum umsóknum um félagsréttindi manna, er eiga vörubifreið 

og vilja stunda leiguakstur til vöruflutninga. Skal þá, er fjöldi leigubifreiða innan 
félagsins er kominn niður fyrir töluna 20, bæta við þeim fjölda er nægir til þess að 
ná hámarkstölunni. 

Gildar umsóknir skulu teknar til greina aðallega eftir biðtímalengd og tímaröð, 
en þó þannig að hlutfall félagsmanna milli Ísafjarðar, Bolungarvíkur og Norður- 
Ísafjarðarsýslu raskist eigi verulega frá því sem verið hefur. 

5. gr. 
Reglugerð þessi tekur eigi til sendiferðabifreiða. Enn fremur tekur reglugerðin 

ekki til vörubifreiða, sem eru í eign einstakra fyrirtækja og eigi eru notaðar til 
leiguaksturs.
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Reglugerð þessi, sem sett er skv. heimild í lögum nr. 36 9. maí 1970, um leigu- 

bifreiðar, staðfestist hér með til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni 

öllum þeim, er hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 15. júní 1978. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 288. Á 16. júní 1978. 
AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á fisk- 

mjöli fyrir framleiðslutímabilið frá 1. júní til 30. september 1978. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 

og samkvæmt tillögum stjórnar verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftirfar- 

andi verðgrundvöll á fiskimjöli fyrir framleiðslutímabilið frá 1. júní til 30. sept. 1978: 

Fiskmjöl, $ 6.60 á próteineiningu í lest. 

Verðbil verður ekkert. 

Verðið miðast við Cif., og gerist upp á viðskiptagengi krónu gagnvart Banda- 

ríkjadollar, $ 1 = 259.50. 

Greiðslur í eða úr sjóðnum nema 60% af verðbreytingum frá grundvallar- 

verði án verðbils. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 16. júní 1978. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds.   
Kristin Magnússon. 

Nr. 239. 16. júní 1978. 
REGLUR 

um skráningu og öryggisbúnað opinna skemmtibáta 6 m. og lengri o. fl. 

1. gr. 
Skráning skemmtibáta, skoðun o. fl. 

1.1. Skemmtibátar 6 metra og lengri eru lögum samkvæmt skráningar- og skoðunar- 

skyldir. 

1.2. Skráningin fer fram hjá Siglingamálastofnun ríkisins eða sýslumönnum og 

bæjarfógetum, gegn framvísun eignarheimildar (þinglýstrar sé báturinn ó brl. 

eða stærri) og mælibréfs. 

1.3. Við skráningu er bátnum úthlutað skráningarnúmeri með bókstaf fyrir aftan, 

skal það málað á báða bóga hans. 

1.4. Báturinn skal skoðaður áður en hann er tekinn á skrá og síðan árlega. Að 

skoðun lokinni skal honum gefið haffærisskírteini, sé honum í engu ábóta- 

vant að mati skoðunarmanna. 

15. Smíði skemmtibáta innanlands er háð eftirliti Siglingamálastofnunarinnar, 

ennfremur er innflutningur þeirra háður leyfi hennar.
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. 2. gr. 
Öryggisbúnaður. 

2.1. Eftirgreindur búnaður skal hafður í skemmtibátum: 

Akkeri og festar samkvæmt töflunni, sem hér fer á eftir. 

1 2 3 4 5 

Vísitala Akkeri Keðja Nylon tóg 5 m keðja 

kg lengd þverm. lengd þverm. þverm. 

10 12 kg. 40 m 6 mm 40 m 14 mm 7 mm 

og minni 
15 15 kg. 45 m 6 mm 45 m 16 mm 8 mm 
20 18 kg. 50 m 7 mm 50 m 16 mm 8 mm 
25 21 kg. 55 m 8 mm 5ð m 18 mm 9 mm 
30 25 kg 60 m 8 mm 60 m 18 mm 10 mm 

Vísitalan er fundin þannig: 

0.6L.B.H-}-'% rúmtak yfirbygginga í mið. 

Þar sem L er mesta lengd bátsins, B mesta breidd á utanverðan byrðing og H 
er hæðin mæld á L/2 frá spónfari að borðstokk ofanverðum. Til yfirbygginga 

heyrir rýmið ofan borðstokks eða framlengingu hans. 
Heimilt er að nota nylon eða perlon tóg Í stað fullrar keðjulengdar. 
Skal þá notaður 5 m langur keðjustúfur næst akkerinu. Er þá farið eftir 
1., 2., 4. og 5. dálk töflunnar, ella eftir 1., 2. og 3. dálk. 
Áttaviti. 
Björgunarvesti fyrir alla um borð. 
Drifakkeri með línu og segulnagla. Stærra þvermál 60 cm, minna þvermál 12 em, 
línan skal hafa 1000 kg. brotþol og vera 25 m löng að minnsta kosti. 

Krókstjaki. 

Þrjú rauð handblys. 
Vatnshelt vasaljós. 
Sjúkrakassi í vatnsheldum umbúðum, sem hefur inni að halda: 

Plástur, Sárabindi, Sáraböggul, Sáragrisju, Heftiplástur, Dauðhreinsaða bómull, 
Fetil, Efulavin sáravatn, Euflavin vaselin, Joðáburð, Sjóveikistöflur, Magnyl- 

töflur, Coffazyltöflur, Skæri, Flísatöng, Öryggisnælur, Slagæðabönd og Teygju- 

bindi. 
Þokulúður. 

. Eitt 2. kg. þurrdufts slökkvitæki, en tvö sé eldunaraðstaða í vistarverum. 

„ Siglingaljós samkvæmt alþjóða-siglingareglum. 
. Handknúin, fast uppsett austurdæla. Skulu afköst hennar vera sem hér segir: 

Afköst í lítrum við 

hvert dæluslag 

Lengd báts í metrum Blöðkudæla Stimpildæla 

60— 80... 0.5 0.7 

8.0—10.0 2... 0.7 1.0 

yfir 10 ..........0.200000 0000 0.9 1.25 

. Radarspegill, 25 cm að þvermáli að minnsta kosti. 

. Björgunarhringur með línu, 25 m, eða flothæfur kasthringur með jafnlangri línu. 

. Segl og árar, nema báturinn sé þannig gerður að honum verði hvorki siglt né 
róið, en þá skal hann búinn talstöð. Metrabylgjustöð (VHF) eða neyðartalstöð 

á bylgjulengdinni 2182 KHZ. 

. Æskilegt er að gúmmbjörgunarbátur eða annað fleytitæki sé haft um borð.
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3. gr. 
Merking opinna skemmtibáta. 

3.1. Skemmtibátar skulu merktir skráningarnúmeri og bókstafnum S fyrir aftan 
Það, á bóginn beggja megin. Hæð stafanna skal vera 10 cm að minnsta kosti. 
Skulu þeir vera svartir á ljósum grunni eða hvítir á dökkum grunni. 

3.2. Siglingamálastjóri úthlutar númerunum og skulu þau fylgja sama bát æfiskeið 
hans. 

4. gr. 
Brot gegn reglum þessum varða sektum. 

Reglur þessar, sem settar eru samkvæmt lögum nr. 52 12. maí 1970, um eftirlit 
með skipum, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi, til eftirbreytni öllum 
Þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 16. júní 1978. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 240. 13. júní 1978. 
SAMÞYKKT 

um forkaupsrétt Hveragerðishrepps að fasteignum innan sveitarfélagsins. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 22 23. júní 1932 og 26. gr. skipulagslaga nr. 19 
21. maí 1964 hefur hreppsnefnd Hveragerðishrepps gert eftirfarandi samþykkt: 

„Hreppsnefnd Hveragerðishrepps samþykkir samkvæmt heimild í lögum nr. 
22/1932 og lögum nr. 19/1964 að áskilja Hveragerðishreppi forkaupsrétt að eftir- 
töldum lóðum og öðrum fasteignum í Hveragerðishreppi: 

Bláskógar 3, 6, 7, 9 og 16. 
Breiðumörk 3, 7, 10, 13 og 16. 

Frumskógar 2, 3, 11 og 13. 
Heiðmörk 38A, 38B, 40, 42, 44, 46, 48, 51, 52, 56, 58, 60 og 62. 
Hverahlíð 7, 9, 10, 12 og 14. 
Hveramörk 7. 
Laufskógar 5, 6, 8, 10, 12, 14 og 29. 
Varmahlíð 39. 

Eignarlóð Guðmundar Sigurgeirssonar, Þelamörk 40—42. 
Eignarlóð Svanborgar A. Jónsdóttur, úr landi Silla og Valda. 
Lóð d. b. Guðsteins Eyjólfssonar úr landi Akurs, samkv. afsali 23. okt. 1943 og 

30. nóv. 1944.“ 

Samþykkt þessi öðlast þegar gildi og gildir í 5 ár frá dagsetningu hennar að telja. 
Birtist hún hér með til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 13. júní 1978. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. nu nn 
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.



19. júní 1978. 4i3 Nr. 241. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð hjónanna Lárusar 

Björnssonar og Peturínu Bjargar Jóhannsdóttur, Grímstungu í Vatnsdal, útgefin á 

venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 19. júní 1978. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir minningarsjóð hjónanna Lárusar Björnssonar og Peturínu 

Bjargar Jóhannsdóttur, Grímstungu í Vatnsdal. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður hjónanna Lárusar Björnssonar og Peturínu 

Bjargar Jóhannsdóttur, Grímstungu í Vatnsdal, og er hann stofnaður með gjöf fyrr- 

nefndra hjóna að upphæð kr. 100 000.00 — eitthundraðþúsundkrónur 00/100 —. 

2. gr. 

Sjóðurinn er eign heimagrafreitsins í Grímstungu. Tekjur hans eru vextir, gjafir 

og annað sem honum kann að áskotnast. 

3. gr. 
Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða, en vöxtum og öðrum tekjum hans skal 

verja til viðhalds, fegrunar eða endurbyggingar grafreitsins, og leiðum tveggja 

barna þeirra hjóna, Helgu Sigríðar og Helga Sigurðar í Undirfells kirkjugarði, enn- 
fremur leiðum foreldra Lárusar Björnssonar, Björns Eysteinssonar og konu hans 
Helgu Sigurgeirsdóttur, er hvíla í sama reit og börn þeirra Grímstunguhjóna. 

Þá skal líka verja fé í girðingu hins forna grafreits í Grímstungu, er markar 

fyrir, eftir því sem stjórn sjóðsins telur rétt. 
Annars skulu vextir og gjafafé lagt við höfuðstólinn. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa þessir aðilar: 

1. Ábúandinn í Grímstungu, sé hann af ætt Lárusar Björnssonar. Að öðrum kosti 
skal það vera náinn ættingi Lárusar í Undirfellssókn, en fyrirfinnist hann 
ekki, þá nánasti ættingi í Þingeyjarklaustursprestakalli. 
Prófasturinn í Húnavatnsprófastdæmi. 

Sóknarprestur Undirfellssóknar. 

Formaður sjóðsstjórnar skal vera ættingi Lárusar Björnssonar. 

æ
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5. gr. 
Falli jörðin Grímstunga úr ætt Lárusar Björnssonar, með sölu eða öðrum hætti, 

skal grafreiturinn ásamt mannvirkjum vera sjálfseignarstofnun ættmanna Lárusar 

Björnssonar. 
Skal land hans og umhverfi markast af allt að 15 metrum, á hvorn kant út 

frá grafreitnum. Kvöð um umferðarétt að grafreitnum skal hvíla á jörðinni. 

6. gr. 

Sjóðinn skal ávaxta í Búnaðarbankanum á Blönduósi eða annarri þeirri peninga- 
stofnun sem stjórnin telur örugga og sem hefur ríkisábyrgð. 

7. gr. 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið og skulu reikningar hans endurskoðaðir 
af þeim aðilum sem endurskoða kirkjureikning.
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8. gr 
Skipulagsskrá þessi er samhljóða óskum stofnenda sjóðsins, sem undirrita hana 

og skal leita staðfestingar forseta Íslands á henni. 

Nr. 2429, 19. júní 1978. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Námssjóð Blindrafélagsins, útgefin 
á venjulegan hátt ad madatum af dómsmálaráðherra 19. júní 1978. 

Skipulagsskráin er þannis: 

SKIPULAGSSKRA 

fyrir námssjóð Blindrafélaesins sem stofnað er til vegna dánar- 
gjafar Guðmundar Guðjónssonar, Ljósafossi, Árnessýslu. 

Guðmundur arfleiddi Blindrafélagið að 3/30 hluta 
eigna sinna með ósk um að þessum fjármunum 

yrði varið til eflingar náms og menntunar 

félagsmanna. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Námssjóður Blindrafélagsins, Hamrahlíð 17, Reykjavík. 

2. gr. 
Stofnfé sjóðsins er sem hér segir: 

1. Sparisjóðsbók nr. 150918 í Landsbanka Íslands, aðalbanka .. kr. 1360 797 
2. Skuldabréf til 7 ára (með 12% vöxtum) 00... —  196875 
3. Skuldabréf til 6 ára (með 12% vöxtum) ......0000.... — 428571 
4. Verðtryggð spariskirteini ríkissjóðs: 

3 bréf útgefin 1966 að upphæð kr. 10000 hvert .......... — 30 000 
3 bréf útgefin 1967 að upphæð kr. 10000 hvert .......... -—— 30 000 
1 bréf útgefið 1968 að upphæð kr. 10000 ........000..... — 10 000 
1 bréf útgefið 1972 að upphæð kr. 10000 .......00.00.... — 10 000 
1 bréf útgefið 1974 að upphæð kr. 10000 ....c..000..... — 10 000 
4 bréf útgefin 1975 að upphæð kr. 50 000 hvert .......... —  200000 
2 bréf útsefin 1975 að upphæð kr. 10000 hvert .......... — 20 000 

  

Nafnverð sjóðsins samtals kr. 2 296 243 

3. gr. 
Sjóðurinn er eign blindrafélagsins, Hamrahlíð 17. Reykjavík. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins er aðalstjórn Blindrafélagsins á hverjum tíma. 

5. gr. 
Fjármuni sjóðsins skal geyma í Landsbanka Íslands, aðalbanka. Stjórn sjóðsins 

ákveður að öðru leyti á hvern hátt fé sjóðsins skal ávaxtast. Sjóðinn má efla með 
minningargjöfum og frjálsum framlögum.
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6. gr. 
Aldrei má skerða höfuðstól sjóðsins en vaxtatekjur skulu notaðar til láns og 

styrkveitinga, allt að 70% ársvöxtum hverju sinni. Ekki minna en 30% vaxtatekna 
skal varið til eflingar höfuðstóls. Nemi úthlutun ekki 70% ársvaxta eða ekki er 
um úthlutun úr sjóðnum að ræða leggjast ársvextirnir við höfuðstól hans, eða 
verða meðhöndlaðir samkvæmt 5. gr. skipulagsskrárinnar. 

7. gr. 
Þeir sem rétt hafa til úthlutunar úr sjóðnum eru aðalfélagar Blindrafélagsins. 

Hver sá sem hyggur á nám við viðurkennda skólastofnun eða iðngrein getur sótt 
um til sjóðsins. Heimilt er í sjóðstjórn að ákveða hverju sinni, að allt að % hluta 
af lánsúthlutun sé í formi styrkjar. Umsóknir skulu berast sjóðnum fyrir 1. maí 
ár hvert. 

8. gr. 
Vextir af lánum skulu vera alm. sparisjóðsvextir og skulu tveir sjálfskulda- 

ábyrgðarmenn rita á skuldaviðurkenningu lánþega. Lán skulu endurgreiðast á þrem 
árum, með fyrsta gjalddaga 6 mán. eftir að umsækjandi hefur lokið námi. 

9. gr. 
Reikningar sjóðsins skulu birtir árlega samkvæmt þeim reglum sem gilda um 

birtingu á reikningum opinberra sjóða. 

10. gr. 
Sjóður þessi er stofnaður vegna óska arfleiðanda, Guðmundar heitins Guðjóns- 

sonar, um að fjármunum þessum verði varið til eflingar menntunar sjónskertra og 
blindra félagsmanna Blindarfélagsins. 

ll. gr. 
Sjóðstjórn getur breytt skipulagsskrá þessari enda sé hún einhuga um breyt- 

inguna. 

12. gr. 
Leita skal samþykkis forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 
Ákveðið er að leita eftir samþykkt Dómsmálaráðuneytisins fyrir skipulagsskrá 

þessari. 

19. apríl 1978. Nr. 243. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Hermanns Haralds- 
sonar frá Heiðarseli, S-Þingeyjarsýslu, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af 
dómsmálaráðherra 19. apríl 1978. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Hermanns Haraldssonar frá Heiðarseli, S-Þingeyjarsýslu. 

Hermann Haraldsson fæddist að Heiðarseli í Bárðdælahreppi, S-Þingeyjarsýslu, 
22. ágúst 1901 og andaðist í Reykjavík 15. nóvember 1977. Hann átti ekki niðja, 
en lét eftir sig nokkrar eignir, og hafa systkini hans, sem á lífi eru, ákveðið að 

verja hluta af þeim til stofnunar þessa styrktarsjóðs, að ósk hins látna. Hermann 

B 54
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fékk lömunarveiki á unga aldri og átti við langvarandi vanheilsu að stríða. Það var 

einlæg ósk hans að verða lömuðum og fötluðum að liði. 
Systkini hins látna eru Sigurður Haraldsson, Sigrún Haraldsdóttir, Ingi Haralds- 

son, Dagur Haraldsson og Valgerður Haraldsdóttir. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Hermanns Haraldssonar. Heimili hans og 

varnarþing er í Reykjavík. 

2. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að styrkja lömuð og fötluð börn til lækninga og endur- 

hæfingar. 

3. gr. 

Sjóðurinn er sjálfseignarstofnun í vörslu þriggja manna sjóðstjórnar. Hana 

skipa formaður stjórnar Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra, sem er formaður, yfir- 

læknir endurhæfingarstöðvar Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra og eitt af systkinum 

hins látna, meðan þau óska eftir, en að þeim frágengnum maður kjörinn af stjórn 

Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra. 
Fyrstu sjóðstjórnina skipa Friðfinnur Ólafsson formaður stjórnar Styrktarfélags 

lamaðra og fatlaðra, Guðný Daníelsdóttir, yfirlæknir endurhæfingarstöðvar félagsins 

og Ingi Haraldsson bróðir hins látna. 

á. gr. 

Stofnfé sjóðsins er í verðtryggðum spariskírteinum samtals að verðmæti í apríl 

1978 um kr. 2 270 000. 
Sjóðsstjórnin skal sjá um ávöxtun höfuðstóls í verðtryggðum spariskirteinum, 

eftir því sem við verður komið, en afganginn skal hafa á vaxtaaukareikningi. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið, og skal sjóðstjórnin árlega birta árs- 

reikninginn endurskoðaðan af tveim endurskoðendum, kjörnum af félagsstjórn, í 

B-deild Stjórnartíðinda. 

5. gr. 
Fyrsta starfsár sjóðsins skal leggja allan verðmætaauka hans við höfuðstól, 

en eftir það skal árlegt styrktarfé til ráðstöfunar vera % hlutar af verðmætisauka, 

en % hluta skal leggja við höfuðstól. 
Komi það fyrir eitthvert ár að enginn eða ekki fullur styrkur sé veittur úr sjóðnum, 

ákveður sjóðstjórn, hvort hið óráðstafaða fé skuli lagt við höfuðstól eða því bætt 

við úthlutun næsta árs eða næstu ára. 

6. gr. 
Sjóðstjórn skal eftir föngum kynna sér, hverjir þurfi mest á styrk að halda, 

þar á meðal með því að auglýsa eftir umsóknum. Að jafnaði skal auglýsa eftir 
umsóknum Í janúar og úthluta í mars ár hvert. Við úthlutun skal jafnan fara eftir 

því, hvar þörfin er mest. Sjóðstjórn ákveður tölu styrkþega hverju sinni. 

7. gr. 

Sióðinn má efla með minningargjöfum og með öðrum ráðum, er sjóðstjórn 

telur heppileg. 

8. gr. 

Sjóðstjórn getur breytt skipulagsskrá þessari, enda sé hún einhuga um breyt- 

inguna. 

„9. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari.



29. maí 1978. 417 Nr. 244. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Námssjóð Lis og Ingvard Thorsen, 
útgefin á venjulegan hátt ad madatum af dómsmálaráðherra 29. maí 1978. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

Sjóðurinn heitir Námssjóður Lis og Ingvard Thorsen. 
Stofnfé hans er gjöf hjónanna Lis og Ingvard Thorsen í tilefni mikilla og 

góðra samskipta þeirra við Ísland og Íslendinga. 

1. gr. 
Stofnfé sjóðsins 2000 000.00 — tværmilljónirkróna —, skal mynda höfuð- 

stól sjóðsins. Höfuðstólinn má auka með fjárhæðum sem síðar kunna að berast 

sjóðnum. 

2. gr. 
Stofnfé sjóðsins skal varðveitt í tryggðum verðbréfum og ávaxtað með hag- 

kvæmustu kjörum á grundvelli verðtryggingar eða með hæstu leyfilegum vöxtum eftir 

nánari ákvörðun stjórnar sjóðsins. 

3. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að veita námsstyrki til ungra Íslendinga, sem hyggja 

2 
á nám í landbúnaði. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins er heimilt að ráðstafa öllum árlegum tekjum sjóðsins tl styrk- 

veitinga Í samræmi við tilsans hans. en höfuðstól má eigi skerða. 

5. gr. 

Stjórn sjóðsins skal óska eftir því við skólastjóra bænda- og garðyrkjuskóla, 
að þeir tilkynni um væntanlegar styrkúthlutanir, svo að nemendum gefist færi 

á að sækja um styrki. Ef stjórn sjóðsins þykir ástæða til skal hún einnig auglýsa 
eftir umsóknum um styrki í fjölmiðlum eða birta um þá fréttatilkynningar. 

Úthlutun styrkja skal fara fram, Þegar stjórn sjóðsins ákveður og tilkynning 
um þá skal birt opinberlega. 

. 6. gr. 
Í stjórn sjóðsins skulu vera þrír menn tilnefndir til tveggja ára. Einn tilnefndur 

af stjórn Grænmetisverslunar landbúnaðarins og skal hann vera formaður sjóð- 
stjórnar, annar tilnefndur af stjórn Upplýsingaþjónustu landbúnaðarins og þriðji 

tilnefndur af stjórn Búnaðar- og garðyrkjukennarafélags Íslands. 

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. 
Grænmetisverslun landbúnaðarins annast ritara- og skrifstofustörf sjóðsins endur- 

gjaldslaust samkvæmt nánara samkomulagi milli fyrirtækisins og sjóðsstjórnar. 

9. gr. 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Reikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir 
af endurskoðendum Grænmetisverslunar landbúnaðarins.
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10. gr. 
Ef nauðsyn krefur, setur stjórnin sér starfsreglur, er hafa að geyma nánari 

fyrirmæli um starfsemi sjóðsins. 

ll. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari og hún birt í 

B-deild Stjórnartíðinda. 

Nr. 245. 20. mars 1978. 

taðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Aðalsteins Kristjáns- 
sonar til eflingar náttúruvísindum og efnafræði við Háskóla Íslands, útgefin á venju- 

legan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 20. mars 1978. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Aðalsteins Kristjánssonar til eflingar náttúruvísindum 

og efnafræði við Háskóla Íslands. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Aðalsteins Kristjánssonar til eflingar náttúru- 

vísindum og efnafræði við Háskóla Íslands. Hann er stofnaður með dánargjöf 

Aðalsteins Kristjánssonar, er bjó lengstum í Winnipeg í Kanada og síðast í Puente, 
Los Angeles, Kaliforniu, en Aðalsteinn lést hinn 14. júlí 1949. 

2. gr. 
Stofnfé sjóðsins verður greint í fyrsta reikningi, sem háskólaráð gerir um 

sjóðinn, sbr. 4. gr. Það verður varðveitt hjá Royal Trust Company í Kanada sam- 
kvæmt samningi þar um milli Háskóla Íslands og þess fyrirtækis uns öðruvísi 
verður ákveðið. Tekjur af ávöxtun fjárins verða til reiðu fyrir Háskóla Íslands 
hvenær sem óskað er til ráðstöfunar samkvæmt ákvæðum skipulagsskrár þessarar. 
Ávöxtun sjóðsins og varsla er í höndum rektors og háskólaráðs, en háskólaráð hefur 

samþykkt samning þann, er fyrr greinir, um ávöxtun stofnfjár. 
Stjórn sjóðsins er að öðru leyti undir yfirumsjón háskólaráðs falin stjórnar- 

nefnd, sem háskólaráð kýs til þriggja ára Í senn, og skipuð er 3 aðalmönnum og 
3 varamönnum. Stjórnin kýs sér formann og ritara. Hún getur kvatt sér til ráðu- 
neytis sérfróða menn til að meta úthlutanir til rannsóknarverkefna. 

Stjórnin skal halda gerðabók, er rektor Háskóla Íslands löggildir, og færa í hana 
skipulagsskrá sjóðsins, úthlutun styrkja úr sjóðnum og aðrar fundarsamþykktir, svo 
og annað, er varðar hag sjóðsins og starfsemi. 

3. gr. 
Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða, en dánargjöfina, eins og hún verður 

ákveðin hinn 1. janúar 1978, skal skoða sem höfuðstól sjóðsins í þessu sambandi. 
Árlegum tekjum sjóðsins skal verja til að veita styrki stúdentum og kandi- 

dötum, er leggja stund á náttúruvísindi (þar á meðal og án þess að talning sé 
tæmandi í lífeðlisfræði, líffræði, eðlisfræði, jarðfræði, grasafræði, efnafræði, jarð- 

eðlisfræði og haffræði), svo og kennurum og rannsóknarmönnum við Háskóla 

Íslands á greindum vísindasviðum til einstakra rannsóknarverkefna. Veita má 

stúdentum og kandidötum styrki, þótt þeir nemi við erlenda háskóla, sérstaklega
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í Kanada eða Bandaríkjunum, og stúdentar eða kandidatar frá þeim löndum, sem 
stunda nám við Háskóla Íslands í framangreindum fræðum, geta einnig notið 
styrkja. 

Nú fellur niður úthlutun úr sjóðnum tiltekið ár, og skal það fé þá leggjast 
við handbært fé, sem til ráðstöfunar er samkvæmt skipulagsskrá og eigi leggjast 
við höfuðstól. 

Sá, er styrk hlýtur, skal gera fyrirfram viðhlítandi grein fyrir fyrirhuguðum 
rannsóknum sínum eða námi. Eftir að rannsókn er lokið eða námi með styrk úr 
sjóðnum skal viðkomandi gera sjóðstjórn rækilega grein fyrir rannsóknum eða 
námi. Skal sjóðstjórn birta skýrslu um þetta í árbók Háskólans eða öðru sam- 
bærilegu háskólariti. 

Stjórn sjóðsins ákveður, hvort auglýsa skulu eftir umsóknum úr sjóðnum eða 
ekki. 

Á. gr. 
Háskólaráð lætur gera árlega reikninga sjóðsins og skulu þeir birtir í árbók 

Háskólans. Reikningar skulu endurskoðaðir með sama hætti sem reikningar annarra 
háskólasjóða. 

5. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

  

Nr. 246. 

REIKNINGAR 

Samvinnubanka Íslands h.f. 1977. 

Rekstursreikningur. 

Tekjur: 
Vaxtatekjur ..............2.2020. 0. sn kr. 1152 117 617 
Aðrar tekjur ..............2.0.00..ess ess —  197281961 

kr. 1349 399 568 
Gjöld 

Vaxtagjöld ..............20..0.s.s ene kr. 871550623 
Reksturskostnaður ..............000.0. 0... eenn rr — 443 289608 
Fyrningar ..............02.0200000 ee — 7 658 617 

Til varasjóðs .............00.002002 0000 — 9 000 000 

Til höfuðstólsreiknings ................000.. 0000. — 17 900 720 
  

kr. 1349 399 568 

Efnahagsreikningur pr. 31. des. 1977. 

  

Eignir: 
Sjóður  ..............0.0.0 ss kr. 71 522 030 
Seðlabankinn: 

Viðskiptareikningur ...................... kr. 344502944 
Bundinn reikningur ........................ — 1427 248 300 

kr. 1 771 751 244 
Stofnfjárframlög ................0000.0 0000 —- 77 004 000 
Innleistar ábyrgðir .................02.0000 0... — 12818 310 
Afurðalán ...........0..0.2. 020 — 1121611 437 
Yfirdráttarlán ....................00.20 0000 —  982831 668 
Víxlar ........220000.0000 rr — 1518 102 953
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Verðbréf: 
Skuldabréf ..........00000 0000. kr. 1 035 866 586 
Vaxtaaukalán .........000000 0000... —  831493 951 

— 1867 360 537 

Fasteignir ...........0.0000200 ene neenenenrssrnrrrenrn ner —  600680 000 

Áhöld og búnaður ...........002000 0000 nenna — 58 165 000 

Ógreiddar tekjur ............22000000. 0000 tn —  177487 740 

Aðrar €igMIr ..........0000000e0 nr — 181 775 664 

kr. 8447 110 583 

Skuldir 

Veltiinnlán: 
Hlaupareikningar  .........00000000 00... kr. 719 780 195 
Ávísanareikningur ............000000.000.. —  831230 774 

kr. 1551 010 939 

Spariinnlán: 
Almennar bækur ..........002000 00... kr. 3120 208 303 
Bundnar bækur .........00.00000 000... 0... — 570 041 095 
Vaxtaaukareikningar  .........000000..00.. — 1646 707 837 

— 5336 957 235 

Seðlabankinn: Endurseld lán o. fl. .......00000000 000... 0... — 906 733 000 

Framkvæmdasjóður Íslands ............22000 000. 00 nn —  43400000 

Stofnlánadeild samvinnufélaga ..........2.200000 0000... 0... — 2411 841 

Fyrirframgreiddir vextir ............00200.00e nn nn — 57 101 000 

Aðrar skuldir ..........2.000eeeeeeesssss — 54 794 848 

Eigið fé: 
Hlutafé .................. kr. 463 186 000 
— þar af ógreitt .......... — 83 385 000 

kr. 379 801 000 
Varasjóður  ........2.0200000 0... — 98 000 000 
Höfuðstólsreikningur ..........000000.00.. — 17 900 720 

— 495 701 720   

  

kr. 8447 110 583 

Utan efnahagsreiknings: 

Ábyrgðir vegna viðskiptamanna ..........0.002200 0... .. 0... kr. 382649 793 

Framanskráðan rekstursreikning ársins 1977 og efnahagsreikning pr. ð1. desem- 

ber 1977 höfum við borið saman bækur Samvinnubankans. Ennfremur höfum við 

kannað sjóðs- og verðbréfaeign ásamt skilríkjum. 

Endurskoðunin hefur ekki gefið tilefni til athugasemda. 

Reykjavík, 13. mars 1978. 

Ásgeir G. Jóhannesson. Magnús Kristjánsson. Óskar Jónatansson. 

Reykjavík, 15. janúar 1978. 

Kristleifur Jónsson. Einar S. Einarsson. - 
Margeir Daníelsson. 
  

Með tilvísun til framanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda bankans kvittar 
bankaráð fyrir reikninginn. 

Reykjavík 14. mars 1978. 

Erlendur Einarsson. Vilhjálmur Jónsson. Hjörtur Hjartar.
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REGLUGERÐ 

um friðunarsvæði við Ísland. 

1. gr. 
Íslenskum skipum, sem veiðar stunda með botnvörpu og flotvörpu eru bannaðar 

veiðar innan fiskveiðilandhelginnar á eftirgreindum svæðum og tíma: 

1. Í Reykjafjarðarál allt árið á svæði, sem markast að vestan af línu, sem dregin er 

frá Horni (viðmiðunarstaður 1), í 66*55' n.br. og 2150 v.lgd., að norðan af línu, 
sem dregin er úr 6655“ n.br. og 2150 v.lgd. í 66*59" n.br. og 20940' v.lgd., að 
austan markast svæðið af 20940' v.lgd. 
Fyrir Norðausturlandi allt árið, á svæði, er að vestan takmarkast af línu, sem 

dregin er réttvísandi í norður frá Rifstanga (viðmiðunarstaður 8) og að austan 

af línu, sem dregin er réltvísandi í austur frá Langanesi (viðmiðunarstaður 10). 

Að utan takmarkast svæðið af línu, sem dregin er 70 sjómílur utan við við- 
miðunarlínu, samkvæmt lögum nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í fiskveiðiland- 

helgi Íslands. 
Fyrir Suðausturlandi allt árið á svæði, sem markast af línum, sem dregnar eru á 
milli eftirfarandi punkta: 

a) 6470170 n.br., 14907'0 v.lgd. 

b) 64?05'5 n.br., 13946/0 v.lgd. 
ce) 63949'5 n.br., 1339 vlgd. 
d) 63745'0 n.br., 1i4?0070 vlgd. 

Fyrir Vesturlandi allt árið á svæði, er markast af línum, sem dregnar eru á milli 

eftirgreindra punkta: 

a) 65*250 n.br., 27900/0 v.lgd. 
b) 65*26/0 n.br., 26954'0 v.lgd. 
ce) 6570870 n.br., 26948/0 v.lgd. 
d) 64?3970 n.br., 26954/0 v.lgd. 
e) 64739/0 n.br., 279020 vlgd. 
f) 65%0370 n.br., 279090 v.lgd. 

Enn fremur eru íslenskum skipum bannaðar allar veiðar á eftirgreindum svæð- 
um og tíma: 

1. Fyrir Suðurlandi á tímabilinu frá 20. mars til 15. maí á svæði er markast af 

línum, sem dregnar eru á milli eftirgreindra punkta: 

a) 639320 n.br., 22900/0 v.lgd. 
b) 639320 n.br., 2191070 v.lgd. 
ce) 6390070 n.br., 219100 v.lgd. 
d) 6390070 n.br., 2290070 v.lgd. 

Norður af Kögri allt árið á svæði er markast af línum, sem dregnar eru á milli 

eftirgreindra punkta: 

a) 67917'0 n.br., 239510 v.lgd. 
b) 67*215 n.br., 2203 v.lgd. 
ce) 67902/4 n.br., 21470 vlgd. 
d) 66%57'0 n.br., 239210 v.lgd. 

Á þessum svæðum skal þó heimilt að stunda loðnuveiðar þegar slíkar veiðar 
eru leyfðar og enn fremur er ráðuneytinu heimilt að veita leyfi til rækjuveiða á 
svæðinu norður af Kögri.
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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 17. gr. laga nr. 81 31. maí 

1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. 

3. gr. 
Reglugerð þessi sem er sett samkvæmt ákvæðum 6.—-8. gr. laga nr. 81 31. maí 

1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, öðlast gildi 10. júlí 1978 og birtist til 
eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eisa að máli. Jafnframt er felld úr gildi reglugerð 
nr. 415 7. desember 1976, um friðunarsvæði við Ísland ásamt síðari breytingum á 

henni nr. 177/1977, 255/1977 og 263/1977. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 4. júlí 1978. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds.   
Jón B. Jónasson. 

  

Stjórnartíðindi B 20, nr. 235—247. Útgáfudagur 8. júlí 1978.
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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 22. júlí 1978 nema kr. 
48.40 af hverjum litra. 

. gr. 
Gjald skv. 1. gr. tekur einnig til bensinbirgða sem til eru í landinu 22. júlí 1978. 

Þó skulu gjaldfrjálsir 300 lítrar hjá hverjum eiganda. 
Gjaldið skal greiða hvort heldur bensínið er í vörslu eiganda sjálfs eða ekki. 
Hafi gjald skv. 1. gr. laga nr. 78/1977 verið greitt af birgðum, sem til eru þann 

22. júlí 1978, skal greiða kr. 11.90 af hverjum lítra slíkra birgða, sem til eru umfram 
300 lítra hjá hverjum eiganda. 

Hver sá er á eða hefur til umráða yfir 300 lítra af bensíni eða meira þann 
22. júlí 1978 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 
22. júlí 1978. 

3. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er skv. heimild í 4. og 5. mgr. 5. gr. laga nr. 79 6. 

september 1974 um fjáröflun til vegagerðar, sbr. lög nr. 78 31. desember 1977 um 
breyting á þeim lögum, öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 18. júlí 1978. 

Matthías Á. Mathiesen. 
  

Árni Kolbeinsson. 

  

Stjórnartíðindi B 21, nr. 248. Útgáfudagur 20. júlí 1978. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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SAMÞYKKT 

um stjórn bæjarmála Vestmannaeyjabæjar. 

I. KAFLI 

Um skipan bæjarstjórnar og verkefni hennar. 

1. gr. 
Bæjarstjórn Vestmannaeyja skal skipuð 9 (níu) bæjarfulltrúum, kjörnum skv. 

lögum nr. 5/1962. 

2. gr. 
Bæjarstjórn er almennt í fyrirsvari fyrir Vestmannaeyjabæ, og skal engu máli 

er varðar sérstaklega hagsmuni bæjarins, til lykia ráðið án umsagnar bæjarstjórnar. 
Bæjarstjórn ber að gæta hagsmuna bæjarins í hvívetna og annast þau viðfangs- 

efni, sem henni eru fengin í lögum og reglugerðum, svo og málefni, sem henni eru 

fengin í samþykktum, er hún hefur sett eða að á henni kunna að hvíla að öðru leyti: 
Meginverkefni hennar eru þessi: 

A. Bæjarstjórn fer með yfirstjórn á fjárreiðum bæjarins. 

1) Hún skal fyrir lok desembermánaðar ár hvert gera áætlun um tekjur og 
gjöld bæjarins fyrir næsta reikningsár (almanaksár). Í fjárhagsáætlun skal 
í meginatriðum greina, hvernig fjárveiting til einstakra stofnana og fram- 
kvæmda skuli hagað, sbr. B. lið, og ennfremur hvernig áætlaðar tekjur 

skiptast. 
2) Hún skal hafa yfirumsjón með fjárstjórn bæjarins, með því að tekjur séu 

innheimtar og greiðslur inntar af hendi í samræmi við það, sem ákveðið 

er Í fjárhagsáætlun, eða samkv. annarri ákvörðun bæjarstjórnar, og enn- 

fremur að eignir bæjarins séu iryggilega varðveittar. 

3) Hún skal leggja fullnaðarúrskurð á ársreikninga bæjarins eigi síðar en 

30. júní ár hvert. 

B. Bæjarstjórn hefur yfirstjórn verklegra framkvæmda bæjarins. Í fjárhagsáætlun 

kveður hún á um, hvernig verklegum framkvæmdum skuli hagað í meginatriðum 

á fjárhagsárinu. Hún getur og gert heildaráætlanir um framkvæmd tiltekinna 

verkefna, er taka yfir lengri tíma, svo og um einstök verk eftir því, sem ástæða 

Þykir til. 

C. Bæjarstjórn kýs bæjarstjóra, bæjarráð og aðrar nefndir eftir því sem segir 

í reglugerð þessari eða öðrum samþykktum, svo og endurskoðendur reikn- 

inga bæjarins. Ennfremur skipar hún fasta starfsmenn skv. þeim reglum er 

um getur í 50. gr. og semur um laun þeirra. 

D. Bæjarstjórn setur reglur um stjórn bæjarmálefna og reglur um meðferð til- 

tekinna málefna bæjarins, ákveður lóðaleigur, gjaldskrá bæjarfyrirtækja, eftir 

því sem þörf krefur o.s. frv. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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II. KAFLI 

Fundarsköp bæjarstjórnar. 

j 3. gr. 
Á fyrsta fundi bæjarstjórnar í júnímánuði ár hvert kýs bæjarstjórn sér for- 

seta, svo og Í. og 2. varaforseta, úr hópi bæjarfulltrúa til 1 árs í senn. Sá er rétt- 
kjörinn forseti, sem fengið hefur atkvæði meira en helmings bæjarfulltrúa. Verði 
þeim atkvæðafjölda ekki náð, skal kjósa að nýju, og skal þá kjósa um þá tvo, sem 
flest atkvæði fengu. 

Ef þrír eða fleiri, sem um skyldi kjósa, hafa fangið jafnmörg atkvæði, skal 
varpa hlutkesti um, hverja tvo skyldi kjósa. Verður Þá sá rétt kjörinn, sem fleiri 
atkvæði fær, þó að hann fái ekki helming atkvæða. Verði atkvæði jöfn, ræður hlut- 
kesti. 

Aldursforseti gegnir forsetastörfum, uns kosinn hefur verið nýr forseti. Ef enginn 
forseti er viðstaddur á fundi bæjarstjórnar, gegnir aldursforseti forsetastörfum, 
nema bæjarstjórn ákveði að kjósa sérstakan fundarstjóra í það skipti. 

Ef forseti deyr eða varaforseti, eða forfallast frá störfum bæjarstjórnar, áður 
en kjörtími þeirra er á enda, skal kjósa forseta í hans stað, fyrir þann tíma, sem 
eftir er kjörtímabils hans. 

4. gr. 
Forseti bæjarstjórnar stjórnar umræðum á fundum hennar. Hann sér um, að 

fundargerðir séu skipulega færðar í gerðabók og allar tillögur og ályktanir séu 
rétt og nákvæmlega bókaðar, svo og hverja afgreiðslu þær hljóta. 

Forseti sér um að allt fari löglega og skipulega fram á fundum bæjarstjórnar. 
Hann úrskurðar um skilning á fundarsköpum, skv. samþykkt þessari, en skjóta 
má úrskurði hans til bæjarstjórnar. 

5. gr. 
Bæjarstjórn kýs tvo skrifara og tvo varaskrifara úr hópi bæjarfulltrúa til 1 

árs Í senn á sama fundi og forsetakosningar fara fram. Skrifarar skulu kosnir 
Elutfallskosningu. 

Skrifarar skulu telja saman atkvæði, þá er fram fara atkvæðagreiðslur í bæj- 
arstjórn. 

6. gr. 

Bæjarstjórn ræður sérstakan fundarritara utan bæjarstjórnar, sem sér um færslu 

serðabókar og hafa skrifarar í samráði við forseta, eftirlit með því að rétt sé fært 
til bókar. 

Í gerðabók skal skráð, hvar og hvenær fundur er haldinn, hverjir sitja fundinn, 
tölurðð bæjarstjórnarfunda, svo og hver sé fundarritari, og einnig það, sem for- 
seti vill láta til bókar færa, þótt ekki sé þess getið í dagskrá fundarins. 

Í fundarlok skal lesa upp gerðabók, og skulu allir viðstaddir bæjarfulltrúar 
undirrita hana. Hver fulltrúi, sem eigi er sammála hinum, á rétt á því að ágreinings- 
álit hans verði ritað með fáum orðum í gerðabókina. 

7. gr. 
Bæjarstjórn heldur reglulega fundi, einn fund í hverjum mánuði, og getur 

bæjarstjórn, ef hún telur ástæðu til, ákveðið fasta fundardaga. Þó er bæjarstjórn 
heimilt að fella niður fundi í júlí og ágúst. 

Bæjarstjóri boðar fundi bæjarstjórnar. 
Aukafundi skal halda skv. ákvörðun bæjarstjóra, forseta bæjarstjórnar, eða 

ef 3 bæjarfulltrúar, hið fæsta, æskja þess, enda geri þeir grein fyrir ástæðum og
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fundarefni. Bæjarstjóri ákveður þá fundarstað og fundartíma og tilkynnir það 

bæjarfulltrúum með svo löngum fyrirvara, sem unnt er. 

8. gr. 
Bæjarstjóri semur dagskrá bæjarstjórnarfundar. 
Á dagskrá skal taka: 

1. Fundargerðir bæjarráðs og annarra lögmætra nefnda, sem kunna að þurfa stað- 
festingar bæjarstjórnar á ályktunum sínum. 

2. Hvert það mál, sem fellur undir verksvið bæjarstjórnar skv. 2. gr. sbr. og 
10. gr. laga nr. 58/1961, enda sé þess óskað af bæjarstjóra, bæjarráði, lögmætri 
nefnd, eða bæjarfulltrúa, að málið sé á dagskrá tekið. 

3. Lögmætar kosningar nefndar og starfsmanna, svo og hvert það málefni annað, 
sem bæjarstjórn á að fjalla um að lögum. 

Sá, sem óskar að fá mál tekið á dagskrá bæjarstjórnar, skal tilkynna það bæjar- 

stjóra skriflega með tillögu, fyrirspurn eða stuttri greinargerð, eigi síðar en 48 klst. 

fyrir boðaðan bæjarstjórnarfund. 

Bæjarstjóri skal í síðasta lagi 24 klst. fyrir boðaðan bæjarstjórnarfund, hafa 

sent öllum bæjarfullírúum og jafnmörgum varabæjarfulltrúum dagskrá næsta bæj- 

arstjórnarfundar. 

Í dagskrá skal tilgreina fundarstað og tíma, þær fundargerðir, sem fyrir fundi 

liggja, sem fram hafa komið og gera í stuttu máli grein fyrir þeim málum öðrum, 

sem um skal fjallað. Fylgja skulu eftirrit fundargerða, tillagna, afrit af skýrslum 

og athugasemdir endurskoðenda svo og annarra gagna, sem geta til upplýsinga 

orðið um málefni á dagskrá. 
Ef ákveðinn verður aukafundur, skv. 3. mgr. 7. gr., skal að jafnaði til hans 

boðað með dagskrá, er send verði bæjarfulltrúum með 24 klst. fyrirvara. 

Heimilt er þó að boða aukafund með styttri fyrirvara, ef aðkallandi mál bíður 

afgreiðslu, enda sé þess getið með fundarboðun, hvaða mál sé á dagskrá. 

Mál skulu afgreidd í þeirri röð, sem dagskrá segir, nema bæjarstjórn ákveði 

að önnur röð skuli höfð. 
Heimilt er að taka mál á dagskrá, þótt ekki sé þess getið í fundarboði, enda 

samþykki viðstaddir bæjarfulltrúar þau afbrigði með meirihluta greiddra at- 

kvæða þar um. 

9. gr. 
Á reglulegum fundarstað bæjarstjórnar skal auglýsa fundi bæjarstjórnar með 

a.m.k. 24 klst. fyrirvara og greina þar dagskrá. 

10. gr. 
Bæjarstjórnarfundi skal halda í heyranda hljóði. Bæjarstjórn getur þó ákveðið 

að ræða einstök mál fyrir luktum dyrum, t.d. einkamál manna eða mál, sem æski- 

legt er vegna hagsmuna bæjarins, að rædd séu fyrir luktum dyrum. 

Ef tillaga kemur fram um það, að mál skuli rætt fyrir luktum dyrum, skal úr 

því skorið með atkvæðagreiðslu án umræðna. 
Óheimilt er að skýra frá því, sem fram kemur við umræður fyrir luktum dyrum. 

Ef áheyrandi á bæjarstjórnarfundi raskar fundarfriði, getur forseti látið vísa 

honum út. 

11. gr. 
Bæjarstjórn getur enga bindandi ályktun gert, nema meira en helmingur bæjar- 

fulltrúa sé viðstaddur á fundi. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum mála, 

nema annað sé sérstaklega áskilið í samþykkt þessari.
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Bæjarstjóri og hver bæjarfulltrúi getur borið fram breytingartillögu, viðauka- 
tillögu, frestunartillögu eða frávísunartillögu við hvert það mál. sem til umræðu er, 
og bæjarstjórn á úrskurðarvald um. Skulu slíkar tillögur vera skriflegar. 

Ef jafnmörg atkvæði eru með máli og á móti, fellur það, nema við kosningar, 
þá ræður hlutkesti. 

Mál má afgreiða með því að samþykkja það eða fella, vísa því frá með ein- 
faldri eða rökstuddri dagskrá, vísa því til afgreiðslu bæjarstjóra, nefnda, eða með 
því að fresta því. 

Forseti sker úr því hvernig atkvæðagreiðslu um tillögur skuli hagað. 

12. gr. 
Bæjarstjórn afgreiðir mál við eina umræðu, nema hina árlegu fjárhagsáætlun, 

ársreikninga og reglugerðir, sem hljóta skulu staðfestingar ráðherra. 
Um þessi mál skulu fara fram tvær umræður og !íða ein vika hið skemmsta á 

milli umræðna. 

13. gr. 
Atkvæðagreiðsla fer þannig fram, að bæjarfulltrúi réttir upp hönd. 
Nafnakall skal viðhafa. ef forseti ákveður, bæjarstjóri óskar, eða tveir bæjar- 

fulltrúar hið fæsta. Við nafnakall greiða bæjarfulltrúar atkvæði eftir skrá um bæjar- 

fulltrúa í stafrófsröð. Nöfn varabæiarfulltrúa skal færa á skrá í réttri röð í stað 
nafna þeirra, sem fjarstaddir eru. Hlutkesti ræður á hverjum byrja skal. 

Við nafnakall er bæjarfulltrúum skylt að sreiða atkvæði, nema hann færi rök 
fyrir undanfærslu sinni, er forseti metur gilda. 

Ef bæjarfultrúi vill ekki una úrskurði forseta, má hann skjóta úrskurðinum til 

bæjarstjórnar, sem sker úr án umræðna. 

14. gr. 
Hver bæjarfulltrúi, sem vill taka til máls á bæjarstjórnarfundum, skal óska 

heimildar forseta. 

Að jafnaði skulu bæjarfulltrúar taka til máls í þeirri röð, sem þeir hafa kvatt 

sér hljóðs. Heimilt er að víkja frá þessu, ef um er að ræða bæjarstjóra eða fram- 

sögumenn svo og bæjarfulltrúa, sem gera vill stutta athugasemd eða leiðrétta um- 
mæli um sjálfan hann. 

Ef tveir eða fleiri kveðja sér hliððs samtímis, ákveður forseti í hvaða röð 
þeir tala. Bæjarfulltrúi skal standa við sæti sitt, þá hann talar, nema ef forseti ákveði, 
að hann skuli flytja ræður sína úr ræðustóli. 

Bæjarstjórn getur heimilað, ef % bæjarfulltrúa samþvíkkia, að maður utan 
bæjarstjórnar megi tala á bæjarstjórnarfundum, en skylt skal honum þá að gæta 
í hvívetna fundarskapa. 

15. gr. 
Framsögumaður má tala þrisvar við hverja umræðu máls. en aðrir bæjarfull- 

trúar tvisvar. Bæjarfulltrúa er þó heimilt að taka oftar til máls til að bera af sér 
ámæli eða sera stutta athugasemd. 

Bæjarstjóri, sem ekki er jafnframt bæjarfulltrúi, skal hafa málfrelsi á bæjar- 
stjórnarfundum til jafns við bæjarfulltrúa. 

Bæjarfulltrúi skal beina máli sínu til forseta. 
Ekki má lesa upp prentað mál á bæjarstjórnarfundum, nema forseti leyfi. 

16. gr. 
Ef forseti telur umræðu dragast úr hófi fram, setur hann lagt til, að umræðu- 

tími hvers bæjarfulltrúa megi ekki fara fram úr ákveðinni tímalengd eða umræðum 
hætt.
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Þá getur forseti hvenær sem er, lagt til að umræðu skuli lokið á ákveðnum tima. 
Ekki má þó takmarka umræðu svo, að hún standi skemur en svo tíma, meðan nokk- 

ur bæjarfultrúi kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn afgreiðir tillögur forseta, sbr. 1. og 
2. mgr. umræðulaust. 

Hver bæjarfulltrúi getur borið fram slíka tillögu og skal hún einnig afgreidd 

umræðulaust. 
Ákvæði um takmörkun á ræðutíma eiga ekki við þegar fjallað er um frumvarp 

að fjárhagsáætlun. 

17. gr. 
Skylt er bæjarfulltrúa að hlíta valdi forseta í hvívetna, er að því lýtur, að gætt 

sé góðrar reglu. 
Ef bæjarfulltrúi ber aðra menn brigslum eða víkur verulega frá umræðuefn- 

inu, skal forseti víta hann. Ef bæjarfulltrúi er vittur tvisvar á sama fundi, getur 
forseti lagt til við bæjarstjórn, að hann verði sviptur málfrelsi, það sem eftir er 

fundar. Skal sú tilaga afgreidd umræðulaust. 
Ef bæjarfulltrúar hlýðnast ekki úrskurði bæjarstjórnar eða almenn óregla kem- 

ur upp á fundi, skal forseti gera hlé um stundarsakir, eða ef nauðsyn krefur, fresta 

eða slíta fundi. 

18. gr. 
Bæjarstjórn getur ákveðið, að allar umræður í bæjarstjórn skuli skrásettar. 

Má þá ekkert niður fella, sem fram hefur komið á fundi bæjarstjórnar og handrit 

af umræðum bera með sér. Engar breytingar má gera, nema leiðrétta þurfi auð- 

sæjar og sannanlegar villur. 
Bæjarstjórn getur einnig ákveðið, að umræðurnar skuli gefnar út á prenti, 

ásamt því sem fest hefur verið í gerðabækur, svo og önnur skjöl, eftir því sem 

nauðsynlegt kann að þykja. 
Ef bæjarstjórn ákveður slíka útsáfu, skal hún jafnframt kjósa nefnd bæjar- 

fulltrúa til að hafa umsjón með útgáfunni. 

Þá getur bæjarstjórn ákveðið, að bæiarstjórnarfundir skuli hljóðritaðir til 

sevmslu einhvern ákveðinn tíma. 

Eftir hvern bæjarstjórnarfund skal öllum bæjarfulltrúum sent eftirrit af fund- 

argerð ásamt fylgiskjölum hennar. 

ITI. KAFLI 

Réttindi og skyldur bæjarfulltrúa. 

19. gr. 
Hverjum bæjarfulltrúa er skylt að sækja fundi bæjarstjórnar nema lögleg for- 

föll hamli. 
Honum er skylt að taka að sér störf, sem bæjarstjórn felur honum, t.d. for- 

setastörf, setu í bæjarráði eða öðrum nefndum o. s. frv. 

Sá, sem hefur verið forseti bæjarstjórnar, setið í hæiarráði eða öðrum nefnd- 

um, getur þó skorast undan kosningu jafnlansan tíma og hann hefur haft starfið 

á hendi. 
Bæjarfylltrúum er skylt að koma prúðmannlega fram á bæjarstjórnarfundum 

og sæta þagnarskyldu um einkamál og hagi einstaklinga og félaga, sem þeir kynnu 

að fá vitneskju um, sem bæjarfulltrúar. 
Þá er þeim og skylt að gæta hagsmuna og velferðar bæjarins út á við sem inn 

á við, eftir sinni bestu setu, vinna og stuðla að friðsamlegri lausn deilumála sem 

upp kunna að koma milli bæjarstjórnarfulltrúa og hafa í huga, að heill bæjar- 

félagsins er ofar þrasi og togstreitu stjórnmálanna.
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20. gr. 
Bæjarfulltrúum er heimilt að kynna sér bækur, skjöl og bréf bæjarins og stofn- 

ana hans. Með öll slík erindi skulu þeir snúa sér til bæjarstjóra. 

21. gr. 
Hver bæjarstjórnarfulltrúi á rétt á tiltekinni þóknun fyrir störf sín í bæjar- 

stjórn, skv. ákvörðun hennar. Bæjarstjórn ákveður einnig þóknun fyrir nefndar- 
störf. 

22. gr. 
Ef bæjarfulltrúi kosinn í nefnd eða til annarra starfa, forfallast um stundar- 

sakir vegna veikinda eða af öðrum ástæðum, á hann rétt á að tilnefna mann af 
sama lHsta og hann var kjörinn, til að taka sæ!i hans á meðan, enda hafi vara- 

fulltrúi ekki verið kosinn. 
Hafi hann engan tilnefnt, fer um varamenn, skv. 2. og 3. mgr. 20. gr. sveit- 

arstjórnarlaga. 

23. gr. 
Bæjarstjórn getur veitt bæjarfulltrúa, sem þess óskar, lausn frá bæjarfull- 

rrúastarfi. 

IV. KAFLI. 

Bæjarráð. 

. 24. gr. 
Á fundi bæjarstjórnar í júní ár hvert, skal kjósa þrjá menn í bæjarráð og þrjá 

menn til vara, hlutfallskosningu. Kosning bæjarráðs gildir uns nýtt bæjarráð hefur 
verið kjörið. Flokkur, sem býður fram sjálfstæðan lista, og fulltrúa á í bæjarstjórn, 

en ekki í bæjarráði, má tilnefna bæjarfulltrúa til að sitja fundi bæjarráðs með mál- 
frelsi og tillögurétt. Þeir skulu fá sömu þóknun fyrir fundarsetu og kjörnir full- 

trúar í bæjarráði. Bæjarstjóri situr fundi bæjarráðs. 
Bæjarráð kýs formann og má kjósa bæjarstjóra, þótt ekki sé hann kjörinn 

í ráðið. 
Bæjarráð skal halda fund í viku hverri og ákveður bæjarráð vikudag. Heim- 

ilt er að fækka fundum bæjarráðs í júlí og ágúst. Aukafundi skal halda, ef bæjar- 
stjóri ákveður það eða ef tveir bæjarráðsmenn óska þess skriflega. 

Bæjarstjóri undirbýr dagskrá bæjarráðs. 
Bæjarráð getur ráðið fundarritara utan bæjarráðs. Í gerðabók skal greina frá 

því hvar fundur er haldinn og hvenær, tölu fundar, hverjir sitja fundinn og hver 

sé fundarritari. Þá skal greint frá framlögðum skjölum og efni þeirra í stuttu 
máli, svo og hverja afgreiðslu þau fá. 

Um fundarsköp bæjarráðs fer eftir sömu reglum og gilda um bæjarstjórn eftir 

því, sem þau geta átt við. 

25. gr. 
Bæjarráð fer ásamt bæjarstióra með framkvæmdastjórn Vestmannaevjabæjar 

að því leyti. sem hún er ekki öðrum fengin, skv. lögum, reglugerðum eða sérstök- 

um sambykktum bæjarstjórnar. 
Bæjarráð tekur skv. heimild 36. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 58/1961, fullnaðar- 

ákvörðun um þau mál, sem til þess koma. nema um verulegt fjárhagsatriði sé að 
ræða eða málefni, þar sem ákvörðun bæiarstjórnar er sérstaklega áskilin að lög- 
um. Ekki getur bæjarráð hó tekið fullnaðarákvörðun um mál. ef bæjarráðsmaður 
eða hæjarstjóri óskar, að bæjarstiðrn taki fullnaðarákvörðun um það, nema um 
sé að ræða mál. sem bæjarstjórn hefur vísað Hl fullnaðarafgreiðsln hjá hæjarráði.
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26. gr. 
Bæjarráð hefur eftirlit með fjárstjórn bæjarins. Það undirbýr árlega fjárhags- 

áætlun bæjarins og sér um, að ársreikningar hans séu samdir og tilbúnir til endan- 
legrar afgreiðslu bæjarstjórnar. 

Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn hvernig varið skuli fé til verklegra fram- 
kvæmda, að því leyti, sem slíkt er ekki fram tekið í fjárhagsáætlun. Bæjarráð fjall- 
ar um fjárhagshlið þeirra málaflokka, sem sérstökum nefndum bæjarstjórnar er 
falið að hafa með höndum. 

27. gr. 
Skylt er starfsmönnum bæjarins að sitja fundi bæjarráðs, ef það eða bæjar- 

stjóri óskar þess, þegar til umræðu eru þau málefni, sem störf Þeirra snerta. 

V. KAFLI 

Um bæjarstjóra. 

28. gr. 
Bæjarstjórn ræður bæjarstjóra. Ráðningartími hans skal að jafnaði vera hinn 

sami og kjörtími bæjarstjórnar. Heimilt er þó að ráða bæjarstjóra til lengri tíma, 
en þá er ráðningarsamningur uppsegjanlegur af beggja hálfu með sex mánaða fyrir- 
vara, hvenær sem er eftir að kjörtímabilinu er lokið. 

Nú næst ekki meirihluti í bæjarstjórn fyrir ráðningu bæjarstjóra, svo að bæj- 
arstjóri er Í andstöðu við meirihluta bæjarstjórnar, og getur þá ráðherra ákveðið, 
að bæjarstjórnarkosningar skuli fara fram á ný. 

29. gr. 
Bæjarstjóri hefur á hendi framkvæmd ákvarðana þeirra, sem bæjarstjórn gerir, 

og framkvæmd á málefnum bæjarins yfirleitt að því leyti, sem bæjarstjórn hefur 
ekki ákveðið annað um tiltekin mál. Bæjarstjóri skal hafa ákveðna viðtalstíma, 
sem auglýstir eru á skrifstofum bæjarins. 

30. gr. 
Bæjarstjóri á sæti á fundum bæjarstjórnar og bæjarráðs og hefur þar sömu 

réttindi og skyldur sem bæjarfulltrúar, nema annað sé sérstaklega fram tekið í 
þessari samþykkt. Hann á einnig sæti í fastanefndum. 

Ekki hefur hann atkvæðisrétt í bæjarstjórn né í bæjarráði, nema hann sé til þess 
kjörinn. 

Hann hefur óbundið málfrelsi og tillögurétt á fundum bæjarstjórnar, bæjar- 
ráðs og í nefndum. 

ðl. gr. 
Nú samþykkir bæjarstjórn ályktun, sem hefur verulegan kostnað í för með 

sér, sem ekki hefur verið gert ráð fyrir í gildandi fjárhagsáætlun, og getur bæjar- 
stjóri þá fellt slíka ályktun úr gildi um sinn, og skal þessi ákvörðun færð í serða- 
bókina. 

Um þetta skal hann svo fljótt sem verða má senda ráðuneytinu skýrslu, og 
leggur það úrskurð á málið. Bæjarstjóri skal senda bæjarstjórninni afrit af skýrsl- 
unni, svo að hún geti gert athugasemdir við hana, áður en hún fer til ráðuneytisins. 

32. gr. 
Útgjöld, sem ekki eru lögbundin, samningsbundin eða leiðir af fyrri samþykkt 

bæjarstjórnar, má ekki greiða, nema til komi samþykkt bæjarstjórnar.
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Ekkert gjald má greiða úr bæjarsjóði, nema bæjarstjóri ávísi því til geiðslu 
eða einhver sá, sem fengið hefur umboð bæjarráðs til slíks. 

33. gr. 
Bæjarstjóra er heimilt að fela öðrum að segna störfum sinum í forföllum. 

Stendur sú ákvörðun óhögguð, nema bæjarráð ákveði aðra tilhögun. 

VI. KAFLI 

Endurskoðendur. 

34. gr. 
Bæjarstjórn kýs endurskoðendur til eins árs í senn til að endurskoða reikn- 

inga bæjarins og fyrirtækja hans. 
Bæjarfulltrúar og jafnmargir varabæjarfulltrúar eru ekki kjörgengir til endur- 

skoðunarstarfa. 
Um framkvæmd endurskoðunar fer eftir ákvæðum d. liðs Ill. kafla laga nr. 

58/1961. 
Lokið skal endurskoðun eigi síðar en 30. júní ár hvert. 
Kjörnir endurskoðendur eiga rétt á þóknun fyrir starf sitt eftir ákvörðun bæj- 

arstjórnar. 

35. gr. 
Bæjarráði er heimilt að fela lögg. endurskoðanda að semja reikninga kaup- 

staðarins og fyrirtækja hans sbr. 26. gr. Jafnframt getur það falið honum að hafa 
eftirlit með endurskoðun ársreikninga og gæta þess, að kröfum í lögum og reglum 
um bókhald og endurskoðun sveitarfélaga sé fullnægt. Senda skal hann bæjarráði 
skýrslu um niðurstöður sínar áður en bæjarráð gerir tillögu um afgreiðslu árs- 
reikninga til bæjarstjórnar. 

VII. KAFLI 

Nefndir. 

36. gr. 
Bæjarstjórn kýs hlutfallskosningu eftirtaldar nefndir og starfsmenn til að fara 

með tiltekin mál eftir því, sem lög mæla fyrir og samkvæmt sérstakri samþykkt 
bæjarstjórnar í júní ár hvert: 

A. Til eins árs: 

Bygginganefnd: fjórir aðalmenn og fjórir til vara. 
Útsvarsnefnd: þrír aðalmenn og þrír til vara. 
Atvinnumálanefnd: þrír aðalmenn og þrír til vara. 
Ekknasjóður: þrír aðalmenn og þrir til vara. 
Landnytjanefnd: þrír aðalmenn og þrír til vara. 
Kjörstjórnir við bæjarstjórnarkosningar: 
a) Yfirkjörstjórn: þrír aðalmenn og þrír til vara. 
b) Kjördeildir: þrír aðalmenn í hverja kjördeild og þrír til vara. 

7. Kjörstjórnir við Alþingis- og forsetakosningar. 
a) Undirkjörstjórn: þrír aðalmenn og þrír til vara. 
b) Kjördeildir: þrír aðalmenn í hverja kjördeild og þrír til vara. 

8. Stjórn Sparisjóðs Vestmannaeyja: tveir aðalmenn og tveir til vara. 
9. Stjórn Lífeyrissjóðs starfsmanna Vestmannaeyjabæjar: einn aðalmaður og 

einn til vara. 
10. Stjórn Veitustofnana: fjórir aðalmenn og fjórir til vara. 

Þ
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11. Skólanefnd Iönskóla: fjórir aðalmenn og fjórir til vara. 
12. Skólanefnd Framhaldsskóla: fimm aðalmenn og fimm til vara. 
13. Samninganefnd: tveir aðalmenn og tveir til vara. 

B. Til fjögurra ára: 
1. Hafnarstjórn: fimm aðalmenn og fimm til vara. 

2. Heilbrigðis- og Umhverfisvérndarnefnd: fimm aðalmenn og fimm til vara. 

3. Stjórn Íþróttamiðstöðvar: þrír aðalmenn og þrír til vara. 
4. Umferðarnefnd: þrír aðalmenn og þrír til vara. 
5. Brunavarnarnefnd: fjórir aðalmenn og fjórir til vara. 
6. Skólanefnd Grunnskóla: fimm aðalmenn og fimm til vara. 
7. Félagsmálaráð: fimm aðalmenn og fimm til vara. 
8. Tómstundaráð: fimm aðalmenn og fimm til vara. 
9. Barnaverndarnefnd: fimm aðalmenn og fimm til vara. 

10. Stjórn Sjúkrahúss og Heilsusæslustöðvar: þrir aðalmenn og þrir til vara. 

11. Stjórn Sjúkrasamlags: fjórir aðalmenn og fjórir til vara. 

19. Fulltrúaráð Brunabótafélags Íslands: einn aðalmaður og einn til vara. 

18. Safnanefnd: þrír aðalmenn og þrír til vara. 
14. Sjó- og Verslunardómur: átta aðalmenn og átta til vara. 
15. Samband Ísl. sveitarfélaga: brir aðalmenn og þrir til vara. 
16. Áfengisvarnarnefnd: sjö aðalmenn. 

Aðrar nefndir skal bæjarstjórn kiðsa eftir þörfum. 

97. gr. 
Nefndir, sem starfa á vegum bæjarstjórnar, skuln kjósa sér formann. 

Formenn skulu boða nefndir saman til funda. 

Ef tveir nefndarmenn hið fæsta, óska eftir að fundur sé haldinn í nefnd þeirri. 

sem þeir eiga setn í, geta þeir farið fram á það við nefndarformann, og skal hann 

þá boða nefndina saman til fundar svo fljótt sem auðið er. 

Finnis setur bæjarstjóri boðað að fundir skulu haldnir í nefndum. ef honum 

þvkir ástæða til, að ræða einhver bæjarmál. 

GC. Endurskoðendur til eins árs, sbr. lög nr. 58/1981: 

1. Tvo endurskoðendur reikninsa bæjarsjóðs og tvo til vara. 

Tvo endurskoðendur reikninsa hafnarsjóðs og tvo tl vara. 

Tvo endurskoðendur reikninsa Rafveitn os tvo tl vara. 

Tvo endurskoðendur reikninsa Sparisjóðs Vestmannaevja og tvo til vara. 

Tvo endurskoðendur reikninsa Ekknasióðs og tvo til vara. 

6. Tvo endurskoðendur reikninsa Táfeyrissjóðs starfsmanna Vestimannaevja- 

tanpstaðar og tvo til vara. 

m
æ
 

38. gr. 
Um skipan nefnda. valdsvið Þeirra og verksvið fer eftir því sem ákveðið er í 

lögum eða sambykktum bæjarstjórnar. Þar sem ekki er um slíkar reglur að ræða, 

getur bæiarstjórn sett þær. 
Fkki má framselja slíkri nefnd vald sem bæiarstjórn er fengið að lögum. 

Þesar kjörtími nefnda er ákveðinn, skal litið svo á, að mmboð nefndarmanna 

falli niður þesar kiörtími bæjarstjórnar er á enda, nema um sé að ræða nefnd, sem 

fensið hefur Hl úrlausnar ákveðið og afmarkað verkefni. Þá skal litið svo á, að 

starfi hennar ljúki fyrst. er verkefnið er Hl lykta leitt. 

39. gr. 

Allar fastanefndir bæjarstjórnar skulu færa serðarbækur um störf sín og skulu 

gerðir fastanefnda, svo og nefnda, sem bæjarstjórn setur í einstök mál, lagðar 

fyrir bæjarstjórn til meðferðar og endanlegrar sembykktar eða svnjunar.
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40. gr. 
Bygginganefnd skipa 4 menn auk bæjarstjóra, sem er sjálfkjörinn formaður 

nefndarinnar lögum samkvæmt. Tveir hinna kjörnu fulltrúa nefndarmanna skulu 

vera bæjarfulltrúar, en tveir utan bæjarstjórnar. 
Bvyggingafulltrúa er skylt að sitja fundi bygsinganefndar. Bygsinganefnd ann- 

ast byggingamálefni bæjarins samkvæmt fyrirmælum í lögum og samþykktum um 
þau mál. 

41. gr. 
Í landnytjanefnd skulu kosnir þrír aðalmenn og þrír til vara og skulu tveir 

aðalmenn og jafnmargir varamenn kosnir úr hópi búfjáreigenda og/eða veiðiréttar- 
hafa. en hinir úr hópi bæjarfulltrúa. 

Nefndin sé bæjarstjórninni til ráðuneytis um ráðstöfun landnytja svo sem um 

leigu beitilands og garðlanda, úthlutun veiðileyfa, svo og um veitingu leyfa til 
búfjárhalds. Hún skal einnig sjá um fjallski! og fóðurgæslu. 

42. gr. 
Stjórn Veitustofnana skipa 4 menn auk bæjarstjóra. Ekki færri en tveir hinna 

kjörnu fulltrúa skulu vera bæjarfulltrúar. Bæjarstjóri er sjálfkjörinn formaður 
nefndarinnar. Stjórn Veitustofnana fer með eftirtalda málaflokka: 

Framkvæmdastjórn raforkumála ásamt rafveitustjóra samkvæmt 3. gr. reglu- 
gerðar nr. 117/1949. 

Framkvæmdastjórn vatnsveitumála ásamt bæjartæknifræðingi samkvæmt 3. gr. 
reglngerðar nr. 175/1968. 

Framkvæmdastjórn Fjarhitunar í samráði við bæjarstjóra og hæjartæknifræð- 

ing samkvæmi 2. gr. reglugerðar nr. 479/1975. 

43. gr. 
Hafnarstjórn skipa 5 menn, eigi færri en tveir hinna kjörnu fulltrúa skulu vera 

bæjarfulltrúar. 
Hafnarstjórn starfar samkvæmt fyrirmælum í Hafnarlögum svo og í Hafnar- 

reglugerð fyrir Vestmannaeyjahöfn nr. 119/1975. 

44. gr. 
Stjórn Sjúkrahúss- og heilsugæslustöðvar skal skipuð fimm aðalmönnum og 

fimm til vara. Skulu þrír fulltrúar kjörnir af bæjarstjórn og tveir fulltrúar af 
starfsmannaráði sjúkrahússins. 

45. gr. 
Heilbrigðis- og umhverfisverndarnefnd skal skipuð fimm mönnum og fimm 

til vara. Nefndin hefur á hendi heilbrigðismál. náttúruvernd os umhverfismál þar 

með talin útivistarsvæði og fólkvanga ef stofnaðir eru. Heilbrisðisfulltrúi skal sitja 

fundi nefndarinnar. Starfssvið nefndarinnar markast m.a. af 3. gr. reglugerðar 
um náttúruvernd nr. 205/1973 svo og lögum og sambykktum um heilbrigðismál og 

hollustuhætti. 

46. gr. 
Skólanefnd Iðnskóla skal starfa bar til stofnaður hefur verið samræmdur fram- 

haldsskól. (Fjölbrautaskóli). 

47. gr. 
Félagsmálaráð er annar tveggja þátta Félagssmálastofnunar Vestmannaeyja, og 

hefur með höndum framkvæmd félagsmálastarfs kaupstaðarins. Í félagsmálaráð 

skulu kosnir fimm aðalmenn og fimm til vara. Auk bess situr félagsmálastjóri fundi 

ráðsins. Eisi færri en tveir ráðsmenn skulu vera bæjarfulltrúar. 

Félagsmálaráð fer með dagvistunarmál, framfærslumál, heimilishjálp, húsnæð- 

ismál, áfengisvarnarmál, þjónustu við aldraða og hvers konar almenna félagslega
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ráðgjöf og þjónustu. Auk þess fer ráðið með barnaverndunarmál í samstarfi við 
barnaverndarnefnd. 

Félagsmálaráð skal halda fundi eigi sjaldnar en einu sinni í mánuði. Nánari 
ákvæði um starfsemi félagsmálaráðs skal setja í sérstakri reglugerð. 

48. gr. 
Tómstundaráð er hinn þáttur Félassmálastofnunar Vestmannaeyja og hefur 

með höndum stjórn æskulýðs- og íþróttamála svo og annarra tómstundamála. 
Í tómstundaráð skulu kosnir fimm aðalmenn og fimm til vara. Eigi færri en 

tveir þeirra skulu vera bæjarfulltrúar. Félagsmálastjóri situr fundi ráðsins. 
Tómstundaráð fer meðal annars með málefni skólagarða, vinnuskóla, náms- 

flokka, ungmennaklúbba og íþrótta- og æskulýðsmál almennt, að svo miklu leyti 

sem bæjarfélagið lætur þau til sín taka. Tómstundaráð hefur umsjón með félags- 
störfum aldraðra. 

Tómstundaráð skal halda fundi eigi sjaldnar en einu sinni Í mánuði. Nánari 
ákvæði um starfsemi ráðsins skal setja í sérstakri reglugerð. 

49. gr. 
Samninganefnd er skipuð tveimur aðalfulltrúum og tveimur til vara. Skulu 

þeir allir vera bæjarfulltrúar. Bæjarstjóri er sjálfkjörinn formaður nefndarinnar. 
Samninganefnd hefur með höndum undirbúning að gerð aðalkjarasamnings og 
sérkjarasamninga við starfsmannafélag kaupstaðarins og einstaka starfsmenn, er 

þörf krefur. 

VIII. KAFLI 

Um starfsmenn bæjarins. 

50. gr. 
Bæjarstjórn skipar fasta starfsmenn bæjarins, og veitir þeim lausn eftir því, 

sem nánar segir Í samþykkt þessari, nema vald til slíks sé að lögum fengið öðr- 
um aðilum eða á annan veg mælt fyrir í reglugerðum um sérmál tiltekinna stofn- 

ana. 
Bæjarstjórn getur falið bæjarráði að skipa í ákveðnar stöður. 
Fastar stöður skulu að jafnaði auglýstar til umsóknar, en heimilt er þó bæjar- 

stjórn (bæjarráði) að skipa í stöðu án slíkrar auglýsingar. Bæjarstjórn (eða bæjar- 
ráð) getur ákveðið hver almenn skilyrði skuli gilda um skipan í stöður hjá bænum, 

svo og sérskilyrði, er gilda skuli um ákveðnar stöður. 
Um réttindi og skyldur starfsmanna bæjarstjórnar gilda ákvæði laga um rétt- 

indi og skyldur starfsmanna ríkisins eftir því sem við getur átt, nema annað sé sér- 

staklesa ákveðið í sambykktum bæjarstjórnar. 
Bæjarstjóri f.h. bæjarstjórnar getur sett starfsmönnum erindisbréf og ákveðið 

þar starfssvið þeirra. 

Skylt er starfsmönnum að hlýða breytingum á starfssviði sínu, enda missi 

þeir einskis af launum við þá breytingu. 

Samþykkt þessi sem bæjarstjórn Vestmannaeyja hefur samið og samþykkt 

staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 58 29. mars 1961, til þess að öðlast gildi 

þegar í stað. 
Jafnframt er úr gildi numin Samþykkt um stjórn bæjarmála Vestmannaeyjarbæjar 

nr. 120 14. apríl 1966. 

Félagsmálaráðuneytið, 31. maí 1978. 

F.h.r. 
Hallgrímur Dalberg.   

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.
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REIKNINGUR 

Fiskveiðasjóðs Íslands 1977. 

Rekstrarreikningur 1977. 

Nr. 250. 

  

Gjöld 
Kostnaðarreikningur ..............2.0000000.00 00... kr 106 881 034 
Vextir greiddir á árinu ...............0.00....0 0000... — 2358472 459 
Lagt í Stofnsjóð ............20000 00... vn — 1300 000 000 
Lagt í Afskriftareikning ................0.......0.0... — 50 000 000 
Lagt í Varasjóð ..............00000 00... — 150 000 000 
Yfirfært til næsta árs ...............000000.. 0... — 3 832 661 

kr. 3969 186 154 

Tekjur 
Yfirfært frá fyrra ári ................00 00... kr 9 262 289 
Af útflutningsgjaldi .................00.00000 0. -- 888 836 805 
Mótframlag ríkissjóðs vegna útflutningsgjalds .......... — 422 991 946 
Framlag ríkissjóðs ............000..000 0. — 35 000 000 
Vextir, innheimtir á árinu .................0... 0000... — 2613 095 114 

  

Efnahagsreikningur 31. desember 1977. 

Eignir: 

- Skuldabréf fyrir lánum út á: 

Sr . a) Fiskiskip 
hb) Hraðfrystihús 
ec) Sildar- og fiskimjölsverksmiðjur 

d) Aðrar fiskvinnslustöðvar ..............0........... 
e) Skipasmíðastöðvar og dráttarbrautir 
f) Ýmsar fasteignir (verbúðir o. fl.) 
Skuldabréf vegna breytinga á skuldum sjávarútvegs 1975 
fyrir lánum út á: 
a) Fiskiskip 
b) Fasteignir 

Fyrirframgreiðslur vegna innlendrar skipasmíði o. fl. .. 
Verðbréf .............0..200 000. 
Ýmsir skuldunautar 
Bankainnstæður: 
a) Fiskveiðasjóður 
b) Stofnfjársjóður .................... 
ce) Gengisjöfnunarstyrkur 

sr 

00... 

sr . 

sr. 

kr. 586 674 205 
— 645 339 867 

4 485 128 

ROK NN 

  

3 969 186 154 

- 22 596 376 509 
3143 375 571 
499 162 517 
653 051 009 
109 739 598 
169 967 503 

967 302 014 
807 982 723 

2 397 713 739 
65 430 657 
22 024 396 

1236 499 200 
  

kr 32 668 625 436
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Skuldir: 

1. Skuldir við innlenda banka ............00000......... — 2857 688 823 
2. Skuldir í erlendri mynt ........200000000. ns — 13521 285 023 
3. Framlagsreikningur Seðlabanka, Landsbanka og Útvegs- 

banka .........000000 0. sn — 175 393 000 
4. Skuldir við innlenda banka vegna lausasku!ldalána .... — 1655 080 841 
5. Skuld við gengismunarsjóð vegna lausaskuldalána ...... — 85 571 500 
6. Innstæður lántakenda vegna erlendra lána til skipakaupa — 7654611 680 
7. Stofnfjársjóður fiskiskipa .........0..00.00. 00... 0. — 645 339 867 
8. Viðskiptamenn .........0.0.0000 00... — 78 597 929 
9. Sumarsíldveiðar 1968, lög nr. 79/1968 17. gr. B. ........ — 2 499 242 

10. Gengisjöfnunarstyrkur, lög nr. 79/1968 17. gr. A. ...... —- 4 239 742 
11. Gengisjöfnunarstyrkur, 1974 og 1975, lög nr. 106/1974 

og 55/1975 ........20000 eeen — 4 485 128 
12. Eigið fé ..............20000 000 — 6083 832 661 

  

kr. 32 668 625 436 

Reykjavík, 30. janúar 1978. 

FISKVEIÐASJÓÐUR ÍSLANDS 

Sverrir Júlíusson. nn 

Guðjón Halldórsson. 

Svavar Ármannsson. 

Við undirritaðir höfum endurskoðað reikningsfærslu og bókhald sjóðsins á árinu, 
fylgiskjöl, lánsskjöl, verðbréf og bankareikninga og ekkert fundið athugavert. 

Reykjavík, 8. febrúar 1978. 

Birgir Finnsson. Ásm. B. Olsen. 

Með vísun til yfirlýsingar endurskoðenda úrskurðar stjórn Fiskveiðasjóðs Íslands 

ársreikninga sjóðsins 1977 rétta. 

Reykjavík, 9. febrúar 1978. 

Davið Ólafsson. Eyjólfur Ísfeld Eyjólfsson. Jónas H. Haralz. 

Björn Guðmundsson. Jónas Þorsteinsson. Bjarni Guðbjörnsson. 

Einar B. Ingvarsson. 

Með skírskotun til framanritaðra yfirlýsinga endurskoðenda og sjóðstjórnar 
eru ársreikningar Fiskveiðasjóðs Íslands 1977 hér með staðfestir. 

Reykjavík, 12. maí 1978. 

Matthías Bjarnason.
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REIKNINGUR 

Lífeyrissjóðs bænda. 

Tekju- og gjaldareikningur 1977. 
IÐGJÖLD: 

Iðgjöld framleiðenda 1977 skv. áætlun stjórnar 
Íðgjöld neytenda 1977 skv. áætlun stjórnar .............. — 
Iðgjöld framleiðenda 1976, hækkun .........000000000.. — 
Iðgjöld neytenda 1976, hækkun 
Iðgjöld launþega .............00000... sens 
Iðgjöld vinnuveitenda 
Réttindaflutningur ..................00. 0000... 00. nn. 
Endurgreidd iðgjöld .................0.000..00 0000... 
Framlag Ríkissjóðs Íslands vegna lífeyrisgr. ............ — 
Framlag Stofnlánadeildar landbúnaðarins v/lífeyrisgr. .. — 

0000 00.00.0500... 

BROKK 

Nr. 251. 

153 985 000 
278 100 000 

8 245 005 
21 691 000 

161 723 
242 593 

—-1571571 
—-$11 411 

101 034 066 
60 616 745 
  

Samtals kr. 622 193 144 

  

  

  

LÍFEYRISGREIÐSLUR: 
Barnalifeyrir ...............22000000 0... kr 11 044 735 
Ellilifeyrir ...............0002 0200 — 293 068 489 
Makalifeyrir ..............20.0 0... — 0 
Örorkulífeyrir .............2..00 00... -- 10 240 909 

Samtals kr. 314354133 
IÐGJÖLD -- LÍFEYRISGREIÐSLUR #.........0. 00. kr. 307 839 011 
LÍFEYRISGREIÐSLUR VEGNA UMSJÓNARNEFNDAR EFTIR- 

LAUNA ........200.0 20. kr. 7 585 392 
FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD: 

Vaxtatekjur ..............0.... seen kr. 149 055 158 

Vísitöluálag ..............0.2.00.0 00 nn —  150574 867 
Fjármagnsgjöld ................200 0000. — —-893 616 

Samtals kr. 298 736 409 

SKRIFSTOFU- OG STJÓRNUNARKOSTNAÐUR: 
Laun og launatengd gjöld .............0...00.00 0000... kr 2 720 256 

Annar kostnaður .............200020 0 — 5 246 260 

Samtals kr. 7 966 516 
AFSKRIFTIR -...........00200 20. kr. 33 028 
TEKJUAFGANGUR TIL RÁÐSTÖFUNAR „......00000 0. kr. 590 990 484 

Efnahagsreikningur 31. desember 1977. 

Eignir: 

VELTUFJÁRMUNIR: 
Handbært fé, bankainnstæður .............0.0000 0000... kr. 136 610 802 

Skammtímakröfur: 

Útistandandi iðgjöld skv. áætlun stjórnar .............. kr.  109068 906 
Skuldabréf Bændahallarinnar ...........0000000000.00... — 30 000 000 

  

Samtals kr. 139 068 906
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VELTUFJÁRMUNIR .......00.000 00 kr. 275 679 708 

Fastafjármunir: 

LANGTÍMAKRÖFUR OG ÁHÆTTUFJÁRMUNIR: 
Skuldabréf Framkvæmdasjóðs Íslands, nafnverð ........ kr. 207 248 684 
Áfallin vísitala ............0.00.0..0.. 00 —  112757 981 
Skuldabréf Stofnlánadeildar landb., nafnverð .......... — 117 466 668 
Áfallin vísitala „...............0.00..0000 0000 — 27374792 
Skuldabréf Veðd. Búnaðarbanka Íslands, nafnv. ........ —  215083332 

Skuldabréf Stofnlánadeildar landb., nafnverð ............ — 630 866 668 
  

Samtals kr. 1370 798 075 
  

  

  

VARANLEGIR FJÁRMUNIR, SKRIFSTOFUÁHÖLD ........ kr. 231 200 

FASTAFJÁRMUNIR ............200 0000 kr. 1371 029 275 

EIGNIR SAMTALS ..........2020. 00. kr. 1646 708 983 

. Skuldir og eigið fé: 

EIGIÐ FE: 
Höfuðstóll 1. janúar 1977 ..........000000 0000. kr. 1055 718 499 
Tekjuafgangur 1977 til ráðstöfunar .................... — 590 990 484 

  

Eigið fé kr. 1646 708 983 

Pétur Sigurðsson, 

framkvæmdastjóri. 

Við undirritaðir, sem erum skipaðir endurskoðendur skv. 4. gr. laga um Lif- 
eyrissjóð bænda, höfum endurskoðað framanskráðan tekjugjaldareikning 1977 og efna- 
hagsreikning 31. desember 1977, sem samdir eru eftir bókhaldi sjóðsins. Tilgreind 
skuldabréf og bankainnstæður eru fyrir hendi. 

Reykjavík, 17. febrúar 1978. 

Vigfús Gunnarsson, 

lögg. endurskoðandi. 

Örn Marinósson. 

Nr. 252. 

REIKNINGUR 

sjóðsins Gerðuminning 1977. 

Tekjur: 

i. Eignir sjóðsins 1. janúar 1977: 
a) Imnstæða í Landsbanka Íslands .............. kr. 74 174 
bÞ) Vextir af sama .........0000.0 000... — 12101 

— kr. 86275
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2. Minningargjöf um Ragnh. Jónsdóttur, spariskírteini ríkissjóðs 
nafnverð ..............00000.0 00 sn —  10000 

3. Spariskirteini ríkissjóðs, nafnverð .............0.00.0000000... — 150 000 
4. Happdrættislán ríkissjóðs ...............0.000000. 0. — 1000 

Samtals kr. 247 275 
Gjöld: 

I. Innstæða í Landsbanka Íslands ..............0.00000000.... kr. 86 275 
2. Spariskírteini ríkissjóðs ..............0.0...0000.. 00 — 160 000 
3. Happdrættislán ríkissjóðs .............000...0000 — 1000 

  

Samtals kr. 247 275 

Reykjavík, 11. janúar 1978. 

Ólöf Sigurjónsdóttir. 

Við undirritaðir höfum lesið ársreikning sjóðsins Gerðuminning fyrir árið 1977 
og ekki fundið neitt athugavert við færslur. Bankainnstæða og verðbréf eru fyrir 
hendi. 

Reykjavík, 20. janúar 1978. 

Vigdis Jónsdóttir Guðrún Markúsdóttir. 

REIKNINGUR 

Samgöngubótasjóðs Páls Jónssonar árið 1977. 

Rekstrarreikningur fyrir árið 1977. 

Tekjur: 
Vextir af bankainnstæðum ................00..0.00 000 kr. 

kr. 
Gjöld 

Tekjur umfram gjöld „...............0...0 000 kr. 

kr. 
Efnahagsreikningur pr. 31. des. 1977. 

Eignir: 
Bankainnstæður ...............0.0000..0.0.0 0000. kr. 

kr 
Skuldir: 

Höfuðstólsreikningur: 
Hrein eign pr. 1. janúar 1977 ............00000..0000 0. kr. 327 506 
Hreinar tekjur árið 1977 „......0....0.0.00000 0 — 54024 

—AA kr. 

kr 
Samgönguráðuneytið, 16. mars 1978. 

Brynjólfur Ingólfsson. 

Nr. 253. 

54 024 

54 024 

54 024 

54 024 

381 530 

- 381 530 

381 530 

„ 381 530
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REIKNINGUR 

Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns Þorsteinssonar og 

frú Þórunnar Hannesdóttur árið 1977. 

Rekstrarreikningur fyrir árið 1977. 

Tekjur: 
IK NK Vextir af bankainnstæðum 

Tekjur umfram gjöld FK RON ON 

kr. 28812 

kr. 28812 

kr. 28812 

kr. 28812 

kr. 207 039 

kr. 207 039 

Eignir: 
Bankainnstæður  ...........0.0.0. s.s sess 

Skuldir: 
Höfuðstólsreikningur: 
Hrein eign pr. 1. janúar 1977 ........2...20.000 0000... kr. 178 227 
Hreinar tekjur árið 1977 ..........2020000 000... 0... — 28812 

Samgönguráðuneytið, 16. mars 1978. 

Brynjólfur Ingólfsson. 

Nr. 255. 

AUGLÝSING 
4 

kr 

kr 

- 207 039 

- 207 039 

6. júlí 1978. 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á grundvallarverði á óverkuðum 

saltfiski og á söltuðum ufsaflökum fyrir framleiðslutímabilið 

1. júní til 30. september 1978. 

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. júní til 30. september 1978: 

Óverkaður saltfiskur 

Stórfiskur mr. 1  ...........0.0.00 00. kr. 616.00 
Millifiskur nr. 1 ..........0000 0000 — 578.00 

Smáfiskur 40/60 nr. 1 ........00.00 00... —  493.00 

Smáfiskur 60/100 nr. 1 — 455.00 

Verð þessi eru fob. Verðbil verður 4%, er miðast við verðhækkun eingöngu.
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Söltuð ufsaflök 

15/20 FF  Q.........20000 kr. 644.00 
15/20 AB  .....020000 —  560.00 
21/25 FP rss — 623.00 
21/25 AB 2... — >42.00 
26/30 FF 2... —  603.00 
26/30 AB — ö24.00 
91/35 FP 20... —  581.00 
91/35 AB 2... —  505.00 
36/40 FP  .........00 000 —  560.00 
36/40 AB 2... — 487.00 

Verð þessi eru cif. 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 grund- 
vallarverði án verðbils. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 6. júlí 1978. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds. 

Kristín Magnússon. 

6. júlí 1978. . Nr. 256. 

AUGLYSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á grundvallarverði á óverkuðum 

saltfiski fyrir framleiðslutímabilið 1. janúar til 31. maí 1978. 

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 fyrir framleiðslutíma- 
bilið 1. janúar til 31. maí 1978: 

Óverkaður saltfiskur 

Stórfiskur nr. 1  ............00. 000 kr. 536.00 

Millifiskur nr. 1  ...........002000 00 —  503.00 
Smáfiskur 40/60 nr. 1 ...........000000 0000 — 429.00 
Smáfiskur 60/100 mr. 1 ...........00 00 —  896.00 

Verð þessi eru fob. Verðbil verður 4%, er miðast 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. 

Verðgrunnur þessi kemur í stað þess, er ráðuneytið staðfesti í febrúar síðast- 
liðnum. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 6. júlí 1978. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds.   
Kristin Magnússon.
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REGLUGERÐ 
2 

um takmarkanir á þorskveiðum í íslenskri fiskveiðilandhelgi. 

1. gr. 

Á tímabilinu 1. ágúst til 7. ágúst 1978, að báðum dögum meðtöldum, eru allar 

þorskveiðar bannaðar í íslenskri fiskveiðilandhelgi. Utgerðaraðilum skuttogara er 

þó heimilt að velja um að stöðva þorskveiðar á fyrrgreindu tímabili eða dagana 8. 

ágúst til 14. ágúst 1978, að báðum dögum meðtöldum, enda sé sjávarútvegsráðu- 

neytinu tilkynnt um það eigi síðar en 20. 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 1978 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. 

ð. 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 15%. Þorsk- 

afli undir þeim mörkum skoðast sem löglegur aukaafli, en fari þorskafli hverrar 

veiðiferðar fram úr 15% af heildarafla, verður það sem umfram er, gert upptækt 

samkvæmt lögum um upptöku ólöglegs sjávarafla. 

5. gr. 

Komi fiskiskip með afla að landi á tímabili því, sem þorskveiðar eru bannaðar 

samkvæmt 1.—3. gr., og hlutfall þorsks í aflanum reynist hærra en 15%, skal svo 

litið á, að hér sé um ólöglegan afla að ræða, og hann gerður upptækur sbr. 4. gr., 

nema Í ljós komi, að veiðar hafi ekki verið stundaðar á þeim tíma, sem þorskveiðar 

eru óheimilar samkvæmt 1—-3. gr. Sama gildir komi fiskiskip að landi eftir lok 

tímabilsins skv. 13. gr. hafi afli að einhverju leyti fengist á tímabilinu. 

6. gr. 

Sjávarútvegsráðuneytinu er heimilt að setja nánari reglur um framkvæmd 

reglugerðar þessarar, ef nauðsyn krefur. 

7. gr. 

Brot á reglugerð þessari varða refsingu samkvæmt ákvæðum laga nr. 44 5. apríl 

1948, um vísindalega verndun fiskimiða landgrunnsins og ákvæða laga nr. 81 31. 

maí 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. Með mál út af brotum skal farið 

að hætti opinberra mála.
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8. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 44 5. apríl 1948, um 

vísindalega verndun fiskimiða landgrunnsins og ákvæðum 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, 11. júlí 1978. 

Matthías Bjarnason. 
Jón L. Arnalds. 

17. júlí 1978. Nr. 258. 
REGLUGERÐ 

um tollfrjálsar verslanir á Keflavíkurflugvelli á vegum ríkisins. 

1. gr. 

Starfræktar skulu, á vegum ríkisins, sölubúðir á Keflavíkurflugvelli, er selja 
tollfrjálsar vörur, farþegum og áhöfnum millilandaflugvéla. Nafn sölubúðanna skal 

vera: Fríhöfnin, Keflavíkurflugvelli. 

Í Fríhöfninni má selja hvers konar varning, eins og tíðkast í fríhöfnum 
erlendis. 

Í sölubúð þeirri, sem ætluð er farþegum og áhöfnum, sem eru að koma til 
landsins, skal þó aðeins heimilt að selja eftirtalinn varning, svo sem tíðkast hefur, 

og innan eðlilegra takmarka, að mati tollgæslunnar: 
Áfengi, tóbak, sælgæti, ilmvötn, snyrtivörur og filmur. Utanríkisráðherra getur 

heimilað fleiri tegundir varnings, ef ástæða þykir til. 

2. gr. 
Fríhöfninni skal stjórnað af fríhafnarstjóra og framkvæmdastjóra fjármála, 

sem skipaðir eru af utanríkisráðherra. Bera þeir ábyrgð á rekstri hennar samkvæmt 
erindisbréfi, sem utanríkisráðherra setur þeim. Störf þeirra heyra beint undir utan- 
ríkisráðuneytið. Annað starfslið, sem nauðsynlega þarf við daglegan rekstur Fri- 
hafnarinnar, skal ráðið af framkvæmdastjóra fjármála í samráði við fríhafnarstjóra 
með samþykki ráðuneytis. 

3. gr. 
Að því er varðar farþega og áhafnir, sem eru að fara af landi brott, skal toll- 

gæslan á Keflavíkurflugvelli sjá um og bera ábyrgð á, að gætt sé nauðsynlegra 
varúðarráðstafana um meðferð seldrar vöru, uns komið er um borð í flugvél þá, sem 
er á förum. 

Þá skal þess og gætt, að farþegar og áhafnir, er versla við komu til landsins, færi 
varning sinn beint til tollgæslumanns. 

4. gr. 
Fríhöfnin fær, uns annað kann að verða ákveðið, til umráða í flugstöðvar- 

byggingunni á Keflavíkurflugvelli húsnæði fyrir skrifstofur og sölubúðir ásamt 
birgðageymslum, eftir því, sem mögulegt er og reksturinn krefst á hverjum tíma, 
svo og birgðaskemmur innan flugvallarsvæðisins, eftir því, sem þörf krefur. 

5. gr. 
Fríhöfnin skal halda nákvæma skrá (birgðabók) um allar vörur, sem fluttar 

eru til Fríhafnarinnar.
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Þegar vörur eru seldar til Fríhafnarinnar skal fylgja þeim nákvæm skýrsla til 
tollgæslunnar á Keflavíkurflugvelli, þar sem tilgreini er hvaða vörur er um að ræða 
í hverri sendingu, og skal tollgæslan bera ábyrgð á og hafa eftirlit með, að vörur 

þessar séu fluttar til Fríhafnarinnar. 

6. gr. 
Þegar heimilt er að endurgreiða innlent tollvörugjald eða aðflutningsgjöld af 

bráefni í iðnaðarvöru við útflutning, ber að endurgreiða nefnd gjöld ef Fríhöfnin 
kaupir slíkar vörur sem söluvarning. Skulu gjöldin endurgreidd þá er varan er 

komin í tollvörugeymslur, skv. vottorði tollgæslumanns. 

7. gr. 
Fríhöfninni er heimilt að annast innflutning á öllum varningi, sem hún óskar 

að selja á sínum vegum. 
Einnig er Fríhöfninni heimilt að kaupa vörur beint úr tollvörugeymslu inn- 

flytjenda. 

8. gr. 
Verslanir Fríhafnarinnar séu aðskildar frá birgðaskemmum og verði varningur 

sem afhentur er verslunum frá birgðaskemmum, reiknaður á útsöluverði verslan- 

anna. 
Í birgðaskemmum skal fært birgðabókhald, sem sýni nákvæmlega birgðir hverju 

sinni, enda sé þess vandlega gætt, að sem greiðaslur aðgangur verði að samanburði 
birgða verslana og birgðaskemma. Birgðir Fríhafnarinnar skal telja svo oft, sem 
ástæða er til og fært þykir og skal niðurstaða talningar send utanríkisráðherra og 

Ta 
tollgæslunni á Keflavíkurflugvelli hverju sinni. 

9. gr. 
Fríhöfnin skal selja varning sinn í erlendum sjaldeyri, þó með þeirri undan- 

tekningu, að Íslendingum skal heimilt að versla í Fríhöfninni fyrir þann íslenska 
gjaldeyri, sem þeim á hverjum tíma er leyfilegt að hafa með sér úr landi. 

Erlendum flugfarþegum skal einnig heimilt að versla fyrir allt að þeirri upp- 

hæð í íslenskum gjaldeyri, sem þeir geta sýnt kvittun fyrir, að hafi verið keypt í 
Íslenskum banka. 

10. gr. 
Ef flugvél er komin af stað frá flugvellinum, en verður af einhverjum orsökum 

að snúa aftur, skulu tollgæstumenn taka í sínar vörslur vörur, sem keyptar hafa 
verið í Fríhöfninni eða gæta þess, að ekki sé farið með þær út úr flugvélinni. 

11. gr. 
Fríhöfninni er heimilt að senda vörur í pósti til viðtakenda búsettra erlendis, 

í samráði við tollyfirvöld, enda hafi varan verið greidd fyrir fram. 
Tollsæslen skal bera ábyrgð á, að réttar vörur séu sendar samkvæmt pöntunum 

og bera ábyrgð á, að vörunum sé komið í hendur póstþjónustunnar. 

Útfylla skal afgreiðsluseðla vegna póstsendinga þessara og skulu tollgæslu- 
maður ag póstafgreiðslumaður staðfesta með undirskrift sinni móttöku vörunnar 

fyrir hönd kaupanda. 

12. gr. 
Ef Fríhöfnin hefur í birgðum sínum illseljanlegar eða gallaðar vörur, er henni 

heimilt að selja þær til þeirra aðilja hjá varnarliðinu, sem rétt hafa til innkaupa, 
fyrir erlendan gjaldeyri. 

Sala þessi skal fara fram undir eftirliti tollgæslu.
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13. gr. 
Framkvæmdastjóri fjármála hefur yfirumsjón með færslu bókhalds Fríhafnar- 

innar. 

Fríhöfnin skal árlega senda utanríkisráðuneytinu sérstaka áætlun ásamt grein- 

argerð um tekjur og gjöld Fríhafnarinnar. 

14. gr. 
Fríhöfnin skal að jafnaði eigi sjaldnar en vikulega selja til banka allan inn- 

kominn erlendan gjaldeyri. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 47 frá 11. júní 1960, um tollvöru- 

seymslur o. f1., sbr. breyting á þeim lögum, nr. 61 frá 12. maí 1970, og öðlast hún 
gildi þegar í stað. 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 5 frá 12. janúar 1971 um tollfrjálsar 
verslanir á Keflavíkurflugvelli á vegum ríkisins. 

Utanríkisráðuneytið, 17. júlí 1978. 

Einar Ágústsson. 
  

Páll Ásg. Tryggvason. 

18. júlí 1978. Á Nr. 259. 
AUGLYSTNG 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á kolmunna- 

og spærlingsafurðum fyrir tímabilið frá 16. júlí til 31. desember 1978. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 
og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftir- 
farandi verðgrundvöll á kolmunna- og spærlingsafurðum fyrir tímabilið frá 16. júlí 

til 31. desember 1978: 

Mjöl $ 6.60 á próteineiningu í lest. 

Lýsi $ 460.00 fyrir hverja lest. 
Verðbil verður 8%. 

Verðin miðast við cif., og gerast upp á viðskiptagengi krónu gagnvart Bandaríkja- 
dollar, $ 1 = 259.80. 

Greiðslur í sjóðinn miðast við 60% af verðbreytingu frá grundvallarverði að 
viðbættu eða frádregnu verðbili. 

Verðgrundvöllur þessi er breytanlegur á tímabilinu, ef hráefnisverði verður 
sagt upp og því breytt. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 18. júlí 1978. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds.   
Kristin Magnússon.
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REGLUR 

um hreindýraveiðar árið 1978. 

1. gr. 
Heimilt skal að veiða allt að 1025 hreindýr í Norður-Þingeyjarsýslu, Múla- 

sýslum og Austur- Skaftafellssýslu á tímabilinu 1. ágúst til 15. september árið 1978. 
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., skiptast þannig milli eftir- 

greindra hreppa: 

1. Fjallahreppur # .............200000.0seee ss 10 hreindýr 
2. Skeggjastaðahreppur  ............0.020000.0 0. 10 — 
3. Vopnafjarðarhreppur ..............00002. 0000 0 0 23 —- 
4. Fljótsdalshreppur ............000.0 0000... 110 —- 
5. Jökuldalshreppur ...............0%.0 0... ess 110 -—- 
6. Fellahreppur ..............200..00 00... 70 —- 
7. Tunguhreppur #..........2002. 0000 70 —-- 
8. Hlíðarhreppur # ...........2..000 0000 27 — 
9. Hjaltastaðahreppur ...............000.0. 00. 30 —- 

10. Borgarfjarðarhreppur .............00.0 0000 17 — 
11. Seyðisfjarðarhreppur ...............2.002 0000... 13 — 
12. Seyðisfjörður .............0.000.0.. 00 13 — 
13. Skriðdalshreppur .............0..00 000... 65 
14. Vallahreppur ............00000 000. 80 — 

15. Egilsstaðahreppur ................200.0.. 000 30 — 
16. Eiðahreppur #.............2.00..0 0020 00 40 — 
17. Mjóafjarðarhreppur ..............0.0 0000. 13 — 
18. Norðfjarðarhreppur ...............02.. 0000... 13 — 
19. Helgustaðahreppur ..............000 0000... 17 —- 
20. Eskifjörður ...............0...000.0 00. 13 — 
21. Reyðarfjarðarhreppur ..............00000 0000... 30 — 
22. Fáskrúðsfjarðarhreppur ..............000... 0000 00 13 — 
23. Búðahreppur .............0..20202. 00. 00ssss 13 —— 

24. Stöðvarhreppur ............0000000 0... 13 = 
25. Breiðdalshreppur ................... 0000... 42 — 
26. Beruneshreppur ..............0.00.0 0... 30 — 
27. Búlandshreppur -..........00002 0000 13 -- 
28. Geithellahreppur #................0 0000 30 ER 
29. Bæjarhreppur ...............00 0000... nn 27 —- 
30. Nesjahreppur ............0..0 0200 2000 27 — 
31. Hafnarhreppur -...........2..2000 0000 nð 13 — 

  

1025 hreindýr 

ð. 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 ekki til skipta. Veiðin fari fram undir 
eftirliti 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 sín, njóta arðs af veiðunum en síðan sveitarsjóð, 
enda greiði hann þóknun þeim mönnum sem eru hreindýraeftirlitsmanni til aðstoðar 
við veiðarnar, sbr. 5. gr. Heimilt er þó að þeir fái í sinn hlut hreindýraafurðir í 
stað greiðslu. 

Ekki er heimilt að selja veiðileyfi. 

5. gr. 
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 og reglugerð nr. 16/1978. 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. Fallnar eru úr gildi reglur nr. 269/1977 um 
hreindýraveiðar á Austurlandi 1977. 

Menntamálaráðuneytið, 20. júlí 1978. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. nn 

Birgir Thorlacius. 
B 58



Nr. 261. 448 18. júlí 1978. 

REGLUGERÐ 

um eftirlitsgjald vegna lyfjaeftirlits fyrir árið 1978. 

1. gr. 

Gjald það, sem lyfsölum, lyfjagerðum, lyfjaheildsölum og héraðslæknum ber 

að greiða fyrir árið 1978, vegna lyfiaeftirlits samkvæmt 47. gr. lyfsölulaga nr. 30 

20. apríl 1963 skal vera sem hér segir: 

T. flokkur ..........0.000 00. kr. 80 000 

IT. flokkur 2... — 68000 

TIN. flokkur ...........20 00 — 56 000 

TV. flokkur ............. 0 — 42 000 

W. flokkur „0... — 30 000 

2. gr 

Lyfiabúðum er skipað í flokka vegna greiðslu eftirlitsgjaldsins, sem hér segir: 

T. flokkur: Lyfjabúðin Iðunn 
Reykjavíkur Apótek 

TH. flokkur: Apótek Austurbæjar 

Apótek Keflavíkur 
Laugavegs Apótek 

TIT. flokkur: Akureyrar Apótek 
Hafnarfjarðar Apótek 
Holts Apótek 
Insólfs Apótek 

Stjörnu Apótek 

Vesturbæjar Apótek 
IV. flokkur: Akraness Apótek 

Apótek Vestmannaeyja 
Borgar Apótek 

Garðs Apótek 
Háaleitis Apótek 

Húsavíkur Apótek 
Ísafjarðar Apótek 
Kópavogs Apótek 

Laugarness Apótek 

Lyfjabúð Breiðholts 

Selfoss Apótek 
V. flokkur: Apótek Ansturlands, Seyðisfirði 

Apótek Blönduóss 
Árhæjar Apótek 

Borgarness Apótek 

Dalvíkur Apótek 

Egilsstaða Apótek 

Hafnar Apótek 

Nes Apótek. Neskaupstað 

Patreks Apótek 
Sauðárkróks Apótek 
Siglufjarðar Apótek 
Stykkishólms Apótek 

Ölfus Apótek, Hveragerði.
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3. gr. 
Lyfjagerðum er skipað í flokka vegna greiðslu eftirlitsgjalds, sem hér segir: 

1. flokkur: Lyfjaverslun ríkisins 
Pharmaco hf. 

IT. flokkur: Stefán Thorarensen hf. 

4. gr. 
Lvyfjaheildsölum er skipað í flokka vegna greiðslu eftirlitsgjalds sem hér segir: 

I. flokkur: G. Ólafsson hf. 

Lyfjaverslun ríkisins 

Stefán Thorarensen hf. 

IT. flokkur: Ásgeir Sigurðsson hf. 
Hermes sf. 

Pharmaco hf. 
MI. flokkur: Farmasía hf. 

H. Ólafsson £ Bernhöft 
Lyf sf. 

3 
5. gr. 

Héraðslæknar, sem annast lyfjasölu samkvæmt 492. sr. lyfsölulaga, skulu greiða 
eftirlitsgjald samkvæmt V. flokki. 

6. gr. 
Heimilt er að leggja eftirlitsgjald á sjúkrahús. Skulu þá deildskipt sjúkrahús 

greiða eftirlitsgjald samkvæmt 1. flokki, en önnur sjúkrahús samkvæmt V. flokki. 

7. gr. 

Eftirlitsgjaldið skal greiða til ríkisféhirðis fyrir 15. október 1978. Gjaldið er 
lögtakskræft. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 18. júlí 1978. 

Matthías Bjarnason. 
  

Jón Ingimarsson. 

27. júní 1978. . Nr. 269. 
AUGLÝSING 

um endurnýjun skotvopnaleyfa og leyfa til þess að mega versla 

með skotvopn og skotfæri. 

Samkvæmt heimild í 5. tölul. í ákvæði tl bráðabirgða í lögum nr. 46/1977 um 
skotvopn, sprengiefni og skotelda, er frestur Hl endurnýjunar skotvopnaleyfa og 

leyfa til þess að versla með skotvopn og skotfæri samkvæmt 1. og 7. tölul. í ákvæði 

til bráðabirgða í reglugerð nr. 16/1978 um sk-tvopn og skotfæ- framlensdur til 
31. desember 1978. 

Dóms- og kirkinmálaráðnnegtið, 27. júní 1978. 

F.h.r. 

Baldur Möller. 0 
Þorleifur Pálsson.



Nr. 263. 450 18. júlí 1978. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 169/1970 um söluskatt með síðari breytingum. 

1. gr. 
Lokamálsliður 1. mgr. 12. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Tekur gjaldskyldan til gjafa, sýnishorna og annarra þess háttar muna. 

2. gr. 
14. tl. 13. gr. orðist svo: 
Sala á fasteignum. skipum, loftförum og loftfaravarahlutum. Sala og smíði á 

nýjum skipum er undanþegin söluskatti og innheimtir skipasmíðastöð því ekki 
söluskatt úr hendi kaupanda eða eiganda skips. Undanþága þessi nær þó ekki til 

skemmtibáta. 

3. gr. 
18. t1. 13. gr. orðist svo: 

Sala skipasmíðastöðva og annarra viðgerðaraðila á efni og vélavinnu til skipa- 
viðgerða. Á þetta við um efni og vélavinnu til viðgerða á bolum skipa, föstum vélum, 
tækjum og munum, sem telja má venjulegt fylgifé skipa. Undanþágan tekur aðeins 
til sölu á efni, sem viðgerðaraðilar vinna sjálfir úr, og skulu þeir með reikningum 
sínum staðfesta notkun efnisins eða vélavinnunnar við skipaviðgerðina. 

4. gr. 
19. tl. 13. gr. orðist svo: 
Þegar efni til skipaviðgerðar er keypt hjá verslunum eða öðrum aðilum, sem 

ekki annast úrvinnslu þess eða niðursetningu um borð í skip er heimilt að endur- 
greiða eigendum eða umráðamönnum skips söluskatt af hinu keypta efni. Sama á 
við um söluskatt sem greiddur er við innflutning skipseiganda sjálfs á efni eða 
varahlutum til skipaviðgerða. Slík endurgreiðsla er þó því aðeins heimil, að greiddur 
söluskattur vegna efnis nemi a. m. k. 25000 kr. við einstaka samfellda viðgerð. 
Endurgreiðsla á söluskatti kemur því aðeins til greina að reikningar þeir sem farið 
er fram á endurgreiðslu á beri það greinilega með sér að söluskattur hafi verið 
greiddur. Umsókn skipseiganda um endurgreiðslu skal fylgja staðfesting Siglinga- 
má!astofnunar ríkisins á notkun efnis til skipaviðgerða. Skipseigandi sem fær endur- 
greiðslu skv. þessum tl. skal tilgreina endurgreiddan söluskatt sérstaklega á skatt- 

framtali sínu eða Í gögnum með því. 

5. gr. 
2. mgr. 2. töluliðs 14. gr. falli niður. 

6. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 10/1960 um sölu- 

skatt, öðlast gildi þegar í stað. 

Fjármálaráðuneytið, 18. júli 1978. 

Matthías Á. Mathiesen. 0 
Árni Kolbeinsson.



18. júlí 1978. 451 Nr. 264. 

AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á loðnu- 

afurðum fyrir tímabilið 15. júlí til 31. desember 1978. 

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 15. júlí til 31. 
desember 1978: 

Loðnumjöl, $ 6.60 á próteineiningu í lest. 
Loðnulýsi, $ 460.00 fyrir hverja lest. 
Verðbil verður ekkert. 

Verðið miðast við cif., og gerist upp á viðskiptagengi krónu gagnvart Bandaríkja- 
dollar, $ 1 == 259.80. 

Greiðslur í eða úr sjóðnum nema 60% af verðbreytingum frá grundvallarverði. 
Verðgrundvöllur þessi er breytanlegur á tímabilinu, ef hráefnisverði verður 

sagt upp og því breytt. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 18. júlí 1978. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds. 
  

Kristin Magnússon. 

2. júlí 1978. Nr. 265. 
REGLUGERÐ 

um Ferðamálasjóð. 

1. gr. 

Ferðamálasjóður er stofnaður samkvæmt 23. gr. laga um skipulag ferðamála, 
nr. 60 31. maí 1976, og aflað tekna samkvæmt 25. gr. sömu laga. 

2. gr. 
Hlutverk sjóðsins er að stuðla að byggingu gisti- og veitingahúsa í landinu, með 

lánum eða óafturkræfum framlögum, svo og að bæta á annan hátt með lánveitingum 
skilyrði til móttöku og aðbúnaðar fyrir ferðamenn. 

3. gr. 
Umsóknir um lán og framlög úr Ferðamálasjóði skulu sendar Ferðamálaráði 

Íslands, sem fjallar um þær á fundi og vísar þeim til stjórnarnefndar, sbr. næstu 
mgr., ef ástæða þykir til. 

Sérstök þriggja manna stjórnarnefnd, sem kosin er af Ferðamálaráði og til 
sama tíma og ráðið, fjallar um umsóknirnar og gerir tillögur um einstakar lán- 
veitingar og framlög til Ferðamálaráðs, sem afgreiðir þær á fundi. 

Allar ákvarðanir Ferðamálaráðs um ráðstöfun fjár úr Ferðamálasjóði skulu 
lagðar fyrir samgönguráðherra til staðfestingar.



Nr. 265. 452 24. júlí 1978. 

4. gr. 

Umsóknum skulu fylgja ítarlegar upplýsingar um, hvernig verja eigi lánsfénu, 
efnahags- og rekstrarreikningar síðasta árs, ef um eldra fyrirtæki er að ræða, upp- 
drættir af byggingum og lýsing á búnaði og fyrirkomulagi. 

Við athugun á teikningum, búnaði og fyrirkomulagi skal þess gætt, að í sam- 
ræmi sé við lög og reglugerðir um veitingasölu og gististaðahald, svo og lög um 
heilbrigðis- og hollustuhætti. 

5. gr. 
Búnaðarbanki Íslands annast vörslu Ferðamálasjóðs, bókhald, innheimtu og 

útborganir, svo og mat á þeim tryggingum, sem settar eru fyrir lánum úr sjóðnum. 
Samið skal um sérstaka þóknun til bankans til að standa undir kostnaði við 

rekstur og umsjón sjóðsins. 

6. gr. 
Ekkert lán má vera hærra en sem nemur % hluta þess fjár, sem sjóðurinn 

getur haft til útlána á árinu, að lánsfé meðtöldu. Eigi má lána meira til eins verks 
en sem nemur % hlutum af áætluðu kostnaðarverði. 

Rekstrarlán er óheimilt að veita úr Ferðamálasjóði. 

1. gr. 
Lán eru ekki framseljanleg nema með leyfi Ferðamálaráðs. Verði rekstri þeim 

hætt, sem skapað hefur rétt til láns, hefur Ferðamálaráð heimild til þess að krefjast 

greiðslu á eftirstöðvum lánsins. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum um skipulag ferðamála, nr. 60 

81. maí 1976, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur niður reglugerð um Ferðamála- 
sjóð nr. 272 31. desember 1964. 

Samgönguráðuneytið, 24. júlí 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. nn nn 
Ólafur S. Valdimarsson. 

Nr. 266. 24. júlí 1978. 
REGLUGERS 

um almennar ferðaskrifstofur. 

1. gr. 

Almennar ferðaskrifstofur gegna því hlutverki að veita í atvinnuskyni þjón- 

ustu fyrir almenning, sem nánar greinir í 14. gr. laga um skipulag ferðamála, nr. 

60 31. maí 1976. 

2. gr. 

Til þess að reka almenna ferðaskrifstofu þarf leyfi samgönguráðuneytisins, 
hvort heldur er um að ræða aðalskrifstofu eða útibú.
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ð. gr. 
Ferðaskrifstofa skal vera þannig staðsett, að almenningur eigi greiðan aðgang 

að húsakynnum hennar. Afgreiðsla ferðaskrifstofu skal vera opin allt árið, a.m.k. 
ö daga í viku hverri á venjulegum skrifstofutíma. 

d. gr. 
Einn eða fleiri af starfsmönnum ferðaskrifstofu á hverjum tíma skal hafa að 

baki a.m.k. þriggja ára reynslu við almenn ferðaskrifstofustörf. 

5. gr. 
Til reksturs ferðaskrifstofu, hvort heldur er um að ræða aðalskrifstofu eða 

útibú, skal setja bankatryggingu. 

Við endurskoðun á fjárhæð tryggingar, sem eigi skal vera sjaldnar en á þriggja 
ára fresti, skal leggja til grundvallar þær breytingar á vísitölu framfærslukostnaðar, 
sem átt hafa sér stað síðan tryggingarfjárhæð var síðast ákveðin. 

6. gr. 
Nú hættir ferðaskrifstofa störfum og fellur þá skylda til tryggingar niður. Þó 

fellur trygging eigi niður, fyrr en fram hefur verið lögð yfirlýsing löggilts endur- 
skoðanda um að eigi sé til að dreifa ófullnægðum kröfum skuldheimtumanna eða 
annarra viðskiptamanna ferðaskrifstofunnar á hendur henni. 

7. gr. 
Með eigendum og umráðamönnum samgöngutækja samkvæmt 22. gr. laganna 

er ált við flugfélög og skipafélög, sem reka samgöngutæki til farþegaflutninga allt 
árið í áætlun eða leigu, svo og sérleyfishafa, enda hafi þessir aðilar opna skrifstofu 
eða afgreiðslu allt árið a.m.k. 6 daga í viku hverri á venjulegum skrifstofutíma. 

Samgönguráðuneytið getur ákveðið að fenginni umsögn Ferðamálaráðs að veita 
öðrum aðilum tímabundið leyfi til að skipuleggja og selja í ferðir, þannig að fæði 
og/eða næturgisting fylgi. 

8. gr. 
Ráðuneytið úrskurðar að öðru leyti, hvað telst leyfisskyld ferðaskrifstofustarf- 

semi og um starfsemi þeirra íslensku ferðafélaga, sem ráðuneytið veitir undan- 
þágu frá ákvæðum laganna. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum um skipulag ferðamála, nr. 60 
31. maí 1976, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt falla niður reglur um tryggingarfé 

ferðaskrifstofa nr. 153 16. júní 1965. 

Samgönguráðuneytið, 24. júlí 1978. 

Halldór E. Sigurðsson. Í 

Ólafur S. Valdimarsson.



Nr. 267. 454 27. júlí 1978. 

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: 

1. Fastagjald á mánuði verði kr. 1 200.00 fyrir hvern aðalhemil. 
2. Vatnsgjald verði kr. 2000.00 fyrir hvern mínútulítra í hámarksstillingu 

hemils. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt Orkulögum nr. 58 29. apríl 
1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1978 og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 27. júlí 1978. 

F. h.r. 

Árni Þ. Árnason.   
Gísli Einarsson. 

Nr. 268. 27. júlí 1978. 

AUGLÝSING 

um gjaldskrá fyrir sundstaðina í Reykjavík. 

Einstakir miðar fullorðnir ............00.0. 00 000... kr. 230 
Einstakir miðar börn ...........0.e0sene ene — 100 
10 miða kort fullorðnir ..........20000 000... nn — 1500 
10 miða kort börn ..........00..0 000 ss — 500 
Aldraðir 67 ára og eldri, 10 miðar ...........0202000. 000... — 750 

Gufubað ............0.0000 0... — 400 
Leiga á handklæðum og skýlum .......000000 0000 0... — 180 
Sundnámskeið 20 st. fullorðnir ...........0000 00. 00 — 5000 
Sundnámskeið 20 st. börn ........200000 00... — 3750 

Sundfélög 
10 miða kort 16 ára og eldri ...........020.0000 00... — 500 
10 miða kort yngri en 16 ára ..........2.00200 00... 0 en — 300 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af borgarstjórn Reykjavíkur, stað- 
festist hér með samkvæmt Íögum nr. 32 7. maí 1928 til þess að öðlast gildi 1. ágúst 1978. 

Jafnframt er felld úr gildi gjaldskrá nr. 27 21. janúar 1978. 

Félagsmálaráðuneytið, 27. júlí 1978. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Jón S. Ólafsson. 

  

Stjórnartíðindi B 22, nr. 249—268. Útgáfudagur 31. júlí 1978.
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8. júní 1978. 455 Nr. 269 

REGLUGERÐ 

um brunavarnir og brunamál. 

Skilgreiningar 

Byggingarefni í flokki A skulu hafa eftirfarandi eiginleika við staðlaðar brunaprófanir: 
það skal vera nánast óbrennanlegt 
nær ógjörlegt skal vera að kveikja í því 

það skal ekki breiða út eld 
reykmyndun skal nánast engin vera. 
Algengustu byggingarefni í A -flokki eru: steinsteypa, vikursteypa, gjallsteypa, brenndur 

múrsteinn, steinull, glerull o. s. frv. 
Byggingarefni í flokki B skal hafa eftirfarandi eiginleika við staðlaðar brunaprófanir: 

a. erfitt skal að kveikja í því 
b. það skal ekki breiða út eld, að neinu ráði 
c. reykmyndun skal vera lítil. 

Byggingarefni í flokki F. Hér er fyrst og fremst um að ræða þráðgler og málma. 
Klæðning í flokki 1 skal hafa eftirfarandi eiginleika við staðlaðar brunaprófanir: 

a. yfirborð hennar skal hafa sömu brunateknisku eiginleika og byggingarefni í A-flokki 
b. hún skal hindra í a.m.k. 10 mín. íkviknun í brennanlegu undirlagi (timbri). 

Ef klæðning er lagskipt, þ. e. a. s., ef bakhlið hennar hefur lakari brunatekniska 
eiginleika en efni í flokki A, þá má því aðeins nota hana, að hún falli þétt (án holrúma) að 
undirlagi. 

Klæðning í flokki 2 skal hafa eftirfarandi eiginleika við staðlaðar brunaprófanir: 
a. yfirborð hennar skal hafa sömu eiginleika og byggingarefni í flokki B 
b. hún skal hindra íkviknun í brennanlegu undirlagi (tré) í a.m.k. 10 mín. 

Ef klæðning er lagskipt, þ. e. a. s. bakhliðin hefur lakari eiginleika en efni í flokki B, þá 
má því aðeins nota hana, að hún falli þétt (án holrúma) að undirlagi. 

Gólfefni, sem eru ákjósanleg frá brunateknisku sjónarmiði, skulu hafa eftirfarandi 
eiginleika við staðlaðar brunaprófanir: 

a. það skal ekki breiða út eld að neinu ráði 
b. reykmyndun skal vera lítil. 

Þakklæðning, sem er ákjósanleg frá brunateknisku sjónarmiði, skal hafa eftirfarandi 
eiginleika við staðlaðar brunaprófanir: 

a. hún skal útbreiða eld treglega 
b. hún skal varna því, að í þakinu kvikni vegna neistaflugs. 

Brunamótstaða er sá tími (í mínútum), sem byggingarhluti þolir upphitun við staðlaðar 
brunaprófanir, án þess að tapa þeim brunatæknilegu eiginleikum, sem af honum er karafist. 

Byggingarhluti merkir í reglugerð þessari fyrst og fremst þá hluta húss, sem afmarka 
brunahólf, eða brunasamstæðu, þ. e. a. s. veggi, hæðaskil, þök, hurðir o. s. frv., ennfremur 
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sérstök burðarvirki, eins og t. d. súlur, bita o. s. frv. Byggingarhlutar skiptast í þrjá eldvarnar- 
flokka, en þeir eru: 

a. eldtraustir (ET) 
b. eldhindrandi (EH) 
c. logastöðvandi(LS) 

ET-byggingarhlutar eru úr byggingarefnum í A-flokki. EH-hlutar eru úr byggingarefn- 
um í Á og B-flokki og brennanlegri efnum, og LS hlutar úr byggingarefnum í F-flokki. 

Brunaþol byggingarhluta er tilgreint í mínútum fyrir aftan kennistafi flokksins t. d. 
ET60, EH90, LS30 o. s. frv. Hér á eftir eru þó einungis notaðir kennistafir byggingarefna og 
brunaþolið. Þannig merkir ET60 sama og A60, EH90 sama og B90 og LS30 sama og F30 o. s. 
frv. 

Eftirfarandi reglur gilda um eldvarnarflokkana. Frá brunatæknilegu sjónarmiði má 
ávallt nota A-byggingarhluta í staðinn fyrir B- og F- hluta, ef brunamótstöðutala er hin sama 
eða hærri. B- byggingarhluta má á sama hátt ávallt nota í staðinn fyrir F-hluta. Reglu þessari 
má ekki snúa við. 

Eldvarnarhurðir eru staðlaðir byggingarhlutar úr A-og F-efnum sem við staðlaða brun- 
aprófun hafa ákveðna brunamótstöðu. Algengustu gerðir eru: A30, A60, A90 og A120. 

Brunahindrandi hurðir eru hurðir úr B-efnum og/eða úr brennanlegri efnum, (en 
B-efnum) sem við staðlaða brunaprófun hafa ákveðna brunamótstöðu. Algengustu gerðir 
eru B30, og B60. 

Logastöð vandi hurðir eru hurðir úr F-efnum, sem við staðlaða brunaprófun hafa ákveð- 
na brunamótstöðu. Algengasta gerð er F30. Einnig eru til F60 hurðir. A60, A90, A120, B60 
og F-hurðir skulu ávallt vera sjálflokandi. 

Brunahólf er eitt eða fleiri herbergi, sem skilin eru frá öðrum hlutum húss með a. m. k. 
B60 byggingarhlutum. Þeir hlutar brunahólfs, sem afmarkast af útveggjum og þaki, þurfa þó 
ekki að hafa 60 mímútna brunaþol, (gluggar hafa það t. d. ekki) ef slökkviliðið getur þrátt 
fyrir það hindrað útbreiðslu elds, eða ef hún verður heft á annan hátt (t. d. með sprinkler- 
slökkvikerfi). Einnig má í mörgum tilvikum nota hurðir með minni brunamótstöðu, en þó 
aldrei meira en hálfu minni en veggur sá, sem þær eru í. T. d. má ekki nota lakari hurð í B90 
vegg en B60 (ekki B30). 

Brunasamstæða er eitt eða fleiri brunahólf, sem aðskilin eru sameiginlega frá öðrum 
hlutum húss með byggingarhlutum a. m. k. A60. Um útveggi þök og eldvarnarhurðir gildir 
sama og um brunahólf. 

Í reglugerðinni er m. a. kveðið á um stærð og brunatekniska afmörkun brunahólfa og 
brunasamstæðna í húsnæði, sem þar er tekið til meðferðar. 

Brunaálag er = E/A MJ/m? klst. Hér merkir E samanlagða hitaorku, sem leysast myndi 

úr læðingi, ef allt brennanlegt efni í brunahólfi brynni til ösku. Mælieiningin er Megajoule/ 
klst. (MJ/klst. Joule = Wattsekunda) A = samanlagður flötur sem umlykur brunahólf 
(veggir, loft og gólf). Mælieining er m?. 

Brunastúka (brandsluss) er eldtraust brunahólf í rýmingarleið, (eða annars staðar) sem 
til þess er ætlað, að hindra útbreiðslu elds og reyks. Hurðir á brunastúku skulu vera sjálflok- 
andi, og þannig staðsettar, að fara megi um stúkuna með því að opna aðeins aðra hurðina í 
senn. 

Eldvarnarveggur er veggur úr efni í A-flokki, sem skal hafa a. m. k. 120 mínútna 
brunamótstöðutíma. Hann skal standa á sjálfstæðri undirstöðu og geta staðið, þótt hús öðrum 
megin við hana brenni til ösku. 

Eldhindrandi veggir eru að hluta úr efnum í flokki Á (t. d. steinull) og að hluta úr efnum í 
flokki B, eða lakari (t. d. eldvarnarasbesti og timbri). Þeir skulu hafa brunamótstöðu 30 — 90 
mínútur (B30, B60 og B90). 

Fldtraust herbergi er rými, sem er afmarkað í hólf og gólf með a. m. k. A60 byggingar- 
hlutum. Hurðir skulu vera A60. 

Öryggisstigahús er eldtraust (A60 a. m. k.) stigahús, sem gengið er úr og í um svalir undir
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beru lofti. Svalir við slík stigahús mega ekki vera innfelldar um meira en 180 sm. Þær skulu 
vera 300 sm a. m. k. á lengd. 

Eldtraust stigahús er stigi og stigahús A60 a. m. k., með hurðum a. m. k. B30 með 
reykþéttingum. Ef um aðalstigahús er að ræða, þá skal a. m. k. afmarka það með F30 
byggingarhlutum á hverri hæð, þar sem það er í sambandi við ganga eða annað rými, þannig 
að ekki sé að jafnaði opin leið á milli brunahólfa á mismunandi hæðum húss. Að öðrum kosti 
telst aðalstigahús ekki vera rýmingarleið. 

Önnur stigahús í rýmingarleið skulu vera að öllu leyti eldtraust, með hurðum a. m. k. B30 
með reykþéttingum. 

Rýmingarleið er gangur, göngusvæði og stigar, sem hvert í sínu lagi eða saman gera fólki 
örugglega fært að forðast eldsvoða með því að komast út úr húsi til öruggs staðar á jörðu niðri. 

Óháðar rýmingarleiðir merkja, að ávallt skuli vera hægt að nota a. m. k. eina, þótt hinar 
(hin) teppist af eldi og reyk. 

Reykræsting er búnaður til að hleypa undir bert loft lofttegundum, sem myndast við 

bruna, og kæla þannig hið brennandi rými. 
Staðlaðar brunaprófanir eru framkvæmdar í brunatekniskum tilraunastofum. Þær eru m. 

a. gerðar til að sannreyna brunaþol og aðra eiginleika byggingarefna og byggingarhluta. Slík 
tilraunastofa er ekki til á Íslandi, né heldur önnur aðstaða til einföldustu rannsókna á sviði 
brunatækni. 

Á meðan að svo er ástatt, skal byggja ákvarðanir um brunatekniska stöðlun byggingar- 
efna og byggingarhluta á niðurstöðum einhverra eftirtalinna rannsóknarstofnana: 

Statens Próvningsanstalt, brandlaboratoriet, Kaupmannahöfn. 
Norges brandtekniske laboratorium, Þrándheimi. 
Statens forskningsanstalt, brandlaboratoriet, Borás, Svíþjóð. 
Finlands brandlaboratorium, Otnás, Helsingfors. 
Byggja má ákvarðanir á niðurstöðum annarra tilraunastofa en að framan greinir, en 

ganga skal úr skugga um, að ekki séu gerðar vægari kröfur en samkvæmt reglum 
NORDTEST. 

Brunamálstofnun ríkisins skal annast samvinnu við þessar stofnanir og einnig við 
NORDTEST, sem er samstarfs og samræmingaraðili framangreindra fjögurra stofnana. 

1. ALMENN ÁKVÆÐI. 

1.1.1. — Reglugerð þessi gildir fyrir landið allt og tekur til húsa og annarra mannvirkja, sem 
reist verða eftir gildistöku hennar. 
Nú er hús eða annað mannvirki í byggingu við gildistöku reglugerðarinnar, og er þá 
skylt að fara eftir ákvæðum hennar, m. a. samræma hús eða mannvirki ákvæðum 
hennar eftir því sem unnt er. 

Í húsum og öðrum mannvirkjum, sem fullgerð eru við gildistöku reglugerðar- 
innar, er og skylt að fara eftir ákvæðum hennar eftir því sem unnt er og gera þær 
ráðstafanir, sem brunamálanefnd (slökkviliðsstjóri) telur nauðsynlegar til að af- 
stýra hættu fyrir menn og eignir. 

Nú verður ágreiningur um. hvort eiganda (umráððamanni) sé skylt að gera 
ráðstafanir skv. 2. og 3. mgr. eða hve víðtækar þær skulu vera, og getur hann þá 
skotið ágreiningi til félagsmálaráðuneytisins, sem sker úr að fenginni umsögn 
brunamálastjóra. 

Málskot, skv. 3. mgr., frestar ekki heimild til aðgerða skv. 1.1.9. 
1.1.2. — Hverju húsi og annars konar mannvirki, sem reglugerð þessi tekur til, skal valinn 

staður, það hannað, byggt og frágengið, þannig að gætt sé eftirtalinna sjónarmiða: 
a. að hverfandi líkur séu á því, að þar komi eldur upp
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b. að viðráðanlegt sé, miðað við aðstæður, að slökkva eld í húsi og hindra, að hann 

breiðist út frá því 
c. að tryggt sé, svo sem framast er unnt, að þeir, sem í húsi dveljast komist út af 

eigin rammleik eða með aðstoð annarra, ef eldsvoða ber að höndum, svo og að 
sem best skilyrði séu til að bjarga verðmætum, sem í hættu eru vegna eldsvoða 

Ákvæði í gr. 1.1.2. gilda um öll hús (byggingar, mannvirki). Ákvæði í köflum 2—8 
eru að jafnaði lágmarkskröfur. Hús þau, sem fjallað er um í köflum 9—17, uppfylla 
skilyrðin í 1.1.2., ef ákvæðum í 2—8 er fullnægt, að viðbættum hinum sérstöku 
kröfum í hverjum kafla fyrir sig. Þær skulu gilda, hvort heldur þær eru vægari eða 
strangari en ákvæðin í kafla 2—8. 
Ákvæði í reglugerð þessari skal heimfært á hús, sem ekki er tilgreint í 9—17, ef það 
er sambærilegt við eitthvert þeirra, hvað varðar notkun, stærðir brunahólfa, bruna- 
álag, rýmingarleiðir og möguleika til að slökkva eld. 
Hús, sem ekki er fjallað um í köflum 9—17, og ekki verður jafnað til þeirra, sbr. 
1.1.4., svo sem sjúkrahús, læknamiðstöðvar, meiriháttar bókasöfn, listasöfn, 

byggðasöfn, sýningarskálar, umferðamiðstöðvar, yfirbyggðar götur, og önnur hús, 
þar sem vænta má verulegra mannaferða, skulu hljóta sérstaka brunatæknilega 
hönnun, til að tryggt sé, að þau uppfylli kröfurnar í 1.1.2. Slík hönnun er háð 
samþykki Brunamálastofnunar ríkisins. Hönnuðum mannvirkja sem falla undir 
þessa grein er ráðlagt að leita álits Brunamálastofnunar ríkisins á frumstigi hönnun- 
ar. Sama gildir um olíustöðvar, benzínafgreiðslustöðvar, frystihús, beina- og síldar- 

verksmiðjur, vélahús fyrir mótorrafstöðvar og virkjanir svo og annað húsnæði fyrir 
meiriháttar atvinnurekstur. 

Byggingarnefndir mega ekki samþykkja slík hús endanlega fyrr en aðalupp- 
drættir hafa hlotið samþykki brunamálastofnunar. 

Einnig skal að jafnaði leita álits hennar um uppdrætti að húsum, þótt um það sé 
fjallað í 9—17, ef fyrirhugað er: 

1. að margt fólk dveljist í þeim að staðaldri (t. d. hótel, vistheimili fyrir fatlaða o. 
þ. h.) 

2. að verulegur mannfjöldi safnist þar saman (t. d. samkomuhús). 
Slökkviliðsstjóri skal sitja fundi byggingarnefndar með tillögurétti og málfrelsi. 
Hann skal ásamt byggingarfulltrúa og nefndarmönnum gæta þess, að ákvæði reglu- 
gerðar þessarar séu haldin. Ef ágreiningur verður milli byggingarfulltrúa eða slökk- 
viliðsstjóra og meirihluta byggingarnefndar um það, hvort uppdrættir brjóti í bág 
við reglugerð þessa, geta þeir skotið þeim ágreiningi til úrskurðar brunamála- 
stofnunar. 
Trésmiðir og múrarameistarar, sem bera ábyrgð á smíði húss gagnvart byggingar- 
nefnd, bera einnig ábyrgð á því sameiginlega, að byggingarfulltrúa sé tilkynnt, 
þegar hús, eða hluti þess, telst fullnægja ákvæðum þessarar reglugerðar. Óheimilt 
er að taka í notkun' hús, sem um ræðir í 10.— 17. kafla nema fyrir liggi vottorð 
byggingarfulltrúa og slökkviliðsstjóra. Þetta á þó ekki við um einbýlishús, sbr. 
kafla, fjölbýlishús 4 hæðir eða lægri, sbr. 10. kafla, verzlanir, þar sem gólfflötur er 
minni en 150 m?, sbr. 14. kafla svo og iðnaðar- og geymsluhús, þar sem samanlagð- 
ur gólfflötur er minni en 200 m?, sbr. 15. kafla, enda sé allsstaðar um sjálfstæð 
brunahólf að ræða. 

Nú er hús ekki fullgert, en meistarar telja sínum afskiptum lokið, og geta þeir 

þá tilkynnt það byggingarfulltrúa. Byggingarnefnd er þá heimilt að leysa þá undan 
ábyrgð, enda sé tryggt að aðrir komi í staðinn. Ákvæði þessarar greinar firra 
húseiganda (umráðamann) ekki: þeirri ábyrgð, sem hann ber eftir almennum 
reglum. 
Stjórn brunamálastofnunar getur að fengnum meðmælum brunamálastjóra veitt í 
einstaka tilfellum undanþágu frá ákvæðum þessarar reglugerðar.
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1.1.9. 

1.1.10. 

2.1.1. 

Þá getur hún með sérstöku samþykki félagsmálaráðuneytisins frestað gildis- 
töku tiltekinna ákvæða reglugerðarinnar í vissum sveitarfélögum um ákveðinn 
tíma. 
Nú kemur í ljós, að ákvæði laga eða reglugerðar þessarar eru brotin, og skal þá 
slökkviliðsstjóri þegar í stað gera ráðstafanir til, að úr verði bætt. Hann leggur málið 
fyrir brunamálanefnd, sem ákveður, hvort það skuli sent lögreglustjóra til með- 
ferðar. 

Nefndin getur ákveðið, að framkvæmdar verði nauðsynlegar úrbætur á kostn- 
að eiganda eða ákveðið honum dagsektir allt að 1000 kr. á dag, unz úr er bætt, og 
renna þær í sveitarsjóð. Þá getur hún og ákveðið, ef almannahætta stafar af því, að 
ekki er fylgt settum reglum, að rekstur fyrirtækis sé stöðvaður, framkvæmdum hætt 
eða aðrar slíkar ráðstafanir gerðar, t. d. olíukyndingartæki tekin úr sambandi og 
innsigluð, unz úr hefur verið bætt. Er lögreglu skylt að veita aðstoð við framkvæmd 
slíkrar ráðstöfunar. Ef mál er svo vaxið, að slökkviliðsstjóri telur, að ráðstafanir 
skv. þessari mgr. þoli ekki bið, getur hann látið framkvæma þær þegar í stað, en 
leggja skal málið fyrir brunanefnd svo fljótt sem unnt er. 

Nú telur brunamálastjóri, að brotin séu ákvæði laga eða þessarar reglugerðar, 
og að brunamálanefnd (slökkviliðsstjóri) geri ekki fullnægjandi ráðstafanir, skv. 
því sem segir í þessari grein, og hefur hann þá rétt til að beita þeim heimildum, sem 
greinin veitir. 

Ef hann telur, að sveitarstjórn gegni ekki skyldu sinni skv. lögum um bruna- 
varnir og brunamál og reglugerð þessari er honum heimilt að láta bæta úr á kostnað 
sveitarsjóðs. 
Brot á reglugerð þessari varða sektum 1000—100.000 krónum, en varðhaldi eða 
fangelsi, ef sakir eru miklar. 

Um brot á lögum þessum fer samkvæmt reglum um meðferð opinberra mála. 

BIL MILLI HÚSA. 

Hús skulu vera sérstæð nema annað sé ákveðið í deiliskipulagi. Eftirfarandi eru 
lágmarksfjarlægðir frá húsvegg að mörkum nærliggjandi lóðar, eða til miðju stígs 
eða götu. Fjarlægðir frá þakskeggi eða vindskeið mega vera 30 sm minni: 

a. 0.5 x hæð húss. Skal þá miða við meðalhæð frá húsmæni til jarðar við húsvegg, 
er að lóðamörkum veit 

b. 300 sm þegar veggir eru úr steinsteypu, gjallsteypu eða brenndum steini, og 
þak klætt plötum úr málmi, steini, asbesti eða steindum pappa 

c. 400 sm þegar yfirborð ystu klæðningar, útveggja er í flokki 1, (t. d. bárujárn, 
múrhúðun, asbest) og þak eins og í b 

d. 500 sm þegar ysta klæðning útveggja er í flokki 2, (t. d. 22 mm þykk timbur- 
klæðning) og þak eins og í b 

e. lágmarksfjarlægð á milli húsa er jöfn samanlagðri fjarlægð hvors um sig frá 
lóðarmörkum eða hálfri samanlagðri hæð þeirra. Fjarlægð skal miða við þá 
summu, sem hærri er. Sama gildir um fjarlægðir á milli húsa á sömu lóð, 
annarra en bílskúra, sbr. 2.1.3 
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Tafla 1 

Lágmarksfjarlægðir samkvæmt liðum b—d. 

Húsb—b ............. 600 sm 

Húsc—e ............. 800 sm 

Húsd—d ............. 1000 sm 

Húsb—c ............. 700 sm 
Húsb—d ............. 800 sm 

Húsc—d ............. 900 sm 

Ákveða má í skipulagi, að fjarlægð húss frá lóðamörkum skuli vera minni en 
tilskilið er í 2.1.1., en bil á milli húsa má aldrei vera minna en tilgreint er í 2.1.1. lið e 
(sjá þó ákvæði um bílskúra og bílskýli í 2.1.3.). 
Eftirfarandi gildir um bílskúra og bílskýli (carport) sem byggð eru á lóðum einbýlis- 
húsa (hér með talin raðhús, keðjuhús og parhús): 

a. bílskúra allt að 50 m? má byggja með ystu veggklæðningu í flokki 2, en þak skal 
vera samkvæmt 2.1.1. lið b. Ef bil á milli bílskúrs og íbúðarhúss á sömu lóð er 
minna en 250 sm þá skal aðskilja húsin með vegg B60 a. m. k. Hann getur 
tilheyrt öðruhvoru húsinu, eða verið sameiginlegur fyrir þau bæði. Ef lág- 
marksfjarlægð slíks bílskúrs frá lóðamörkum er minni en 250 sm þá skal veggur 
sá er að lóðamörkum veit vera B60 a. m. k. 

b. ákvæði í lið a gilda einnig fyrir bílskúra með ystu veggklæðningu í flokki 1 og 
fyrir steypta og hlaðna bílskúra. Ef klæðning er í flokki 1, þá skulu veggir er vita 
að húsi og lóðamörkum vera B60 a. m. k., ef bil er minna en 200 sm. Ef um 
steypta eða hlaðna skúra er að ræða, mega múrop á veggjum þessum eigi vera 
stærri en tilgreint er í 3.1.7., ef bil frá húsi eða lóðamörkum er minna en 150 sm 

c. bifreiðaskýli, allt að 50 m?, má byggja á lóðamörkum, ef einungis er um þak að 
ræða, borið uppi af stoðum. Ysta klæðning þaksins skal vera úr óbrennanlegu 
efni (t. d. bárujárni) 

d. bílskúra, allt að 100m? má byggja á sama hátt og tilgreint er í 2.1.3. a—b, að 
öðru leyti en því að í staðinn fyrir B60 veggi skulu koma A60 veggir. 

e. A60 og B60 veggir skulu í öllum tilvikum ná upp að ystu þakklæðningu. 

ELDVARNARVEGGIR. 

Ef hús stendur nær lóðamörkum en tilskilið er í 2.1.1—2.1.3. þá skal það hafa 
eldvarnarvegg á þeirri hlið er að lóðarmörkum veit. Sambyggð hús mega hafa 
sameiginlegan eldvarnarvegg á lóðamörkum. 
Elldvarnarveggur skal vera A120, á sjálfstæðri undirstöðu. Hann skal halda stöð- 
ugleika sínum (stabilitet) þótt hús, sem áfast er við hann brenni til grunna. 
Eldvarnarvegg skal byggja 30 sm a. m. k. upp fyrir þak, mælt hornrétt á þakflötinn. 

Slíkur brunakambur skal útfærður á sama hátt og undirliggjandi veggur. Sleppa má 
brunakambi ef eldvarnarveggur nær upp að neðri brún ystu þakklæðningar og 
þökin sitt hvorum megin við hann eru gerð B60, 120 sm út frá vegg, eða A60, 60 sm 
aj frá vegg. Innri klæðning skal vera í flokki 1 og vandlega fest. 
Í steyptum og hlöðnum húsum skulu eldvarnarveggir sambyggðir útveggjum. Í 
öðrum húsum skulu þeir ná að innri brún ystu veggklæðningar.
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3.1.5. 

3.1.6. 

3.1.7. 

3.1.8. 

4.1.10. 

Þegar sérstaklega stendur á, geta brunamálayfirvöld krafist þess, að eldvarnar- 
veggur nái út Í gegnum ystu veggklæðningu. 
Tréverk, sem liggur meðfram eldvarnarvegg má ekki vera nær honum en svo, að 20 

sm séu frá því, að gagnstæðri hlið veggsins. Þegar um er að ræða enda á bitum, 
þakásum eða þakklæðningu má þó minnka bil þetta í 10 sm. Gangi slíkt tréverk inn í 
sameiginlegan eldvarnarvegg báðum megin frá þá skal óskert steypa (steinn) á milli 
enda vera 10 sm a. m. k. 
Reykháfar, loftræsistokkar, raufar fyrir leiðslur o. s. frv. mega ekki skerða þykkt 
eldvarnarveggs. 
Setja má op á eldvarnarvegg samkvæmt eftirfarandi reglum: 

a. loftræstiop allt að 600 sm? með 2 metra bili. Í opunum skulu vera innmúraðar 
ristar úr óbrennanlegu efni, sem hafi bræðslumark hærra en 800? C. Slíkar 
ristar mega ekki vera opnanlegar 

b. ljósop allt að 0.25 m?. Í opunum skal vera innmúrað þráðgler, 6 mm þykkt a. m. 
k., eða innmúraður glersteinn. Fjarlægð á milli opa skal vera 100 sm a. m. k. 

c. dyraop mega vera stærst b x h = 100 x 230 sm. Fyrir þeim skal vera 
sjálflokandi eldvarnarhurð A60 

d. op fyrir leiðslur. Meðfram leiðslum skal þétta vandlega með óbrennanlegu efni 
e. ekki má setja stærra op á eldvarnarvegg er veit að nábúalóð en 600 sm?, nema 

til komi skriflegt samþykki eiganda lóðarinnar 
f. op í eldvarnarvegg takmarkar ekki rétt nábúans til að byggja síðar meir á 

lóðamörkum 
Sérhverri framkvæmd, sem hefur í för með sér, að op er gert á eldvarnarvegg, sem 
fyrir er, skal hraða svo sem unnt er, þannig að opinu verði lokað og veggurinn 
gerður jafn traustur og áður, eins fljótt og verða má. 

RÝMINGARLEIÐIR. 

Almenn ákvæði. 

Rýmingarleiðir eru gangar göngusvæði og stigar, sem hvert í sínu lagi eða saman 
gera fólki örugglega fært að forðast eldsvoða með því að komast út úr húsi tilöruggs 
staðar á jörðu niðri. 
Lyftur og rúllustigar (escalators) eru ekki rýmingarleiðir. 
Fjarlægð á milli stigahúsa í sömu rýmingarleið má ekki vera meiri en 50 metrar. 
I hringstiga, sem er hluti af rýmingarleið, skal innstig vera a. m. k. 20 sm breitt, 35 
sm frá spindli. 
Rýmingarleiðir skulu vera einfaldar, auðrataðar og greiðfærar. Ganga eða stigahús 
má ekki nota sem geymslu og ekki má setja þar upp búnað, sem hindrað gæti 
umferð. Ef rafmagnstafla er Í rýmingarleið, þá skal hún vera í lokuðum stálkassa. 
Veggir og loft í göngum rýmingarleiða skulu a. m. k. vera jafn góð og klæðning í 
flokki 1. Í einstaka tilvikum má þó setja klæðningu í flokki 2 á veggi, en aðeins upp í 
120 sm hæð frá gólfi. Ekki má vera holrúm á milli klæðningar og undirlags. 
Gólfefni í rýmingarleiðum skal vera ákjósanlegt frá brunateknisku sjónarmiði. (sjá 
brunatekniskar skilgreiningar) 
Gangar, þar með taldir svalagangar, skulu vera a. m. k. 130 sm breiðir. Í íbúðum 
skal þó minnsta breidd vera 110 sm, ef frá eru taldar forstofur. Þær skulu vera a. m. 
k. 130 sm breiðar. Hæðarmun, allt að 35 sm skal jafna með rampa, halli 1:10, eða 

minni. 
Glugga í rýmingarleið, sem er minna en 80 sm yfir gólfi eða tröppu, skal verja með 

handriði eða á annan öruggan hátt.
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STIGAR OG STIGAHÚS. 

Stigar og útitröppur í einbýlishúsum (þar með talin parhús, raðhús og keðjuhús) 
mega vera úr brennanlegu efni. Í öðrum húsum skulu aðalstigar vera eldtraustir, 
A60 a. m. k. Aukastigar, t. d. hringstigar mega þó vera úr stáli eða öðru óbrennan- 
legu efni. Stigar í rýmingarleiðum skulu vera í eldtraustum stigahúsum. 
Stigahús skulu annaðhvort hafa opnanlega glugga á hverri hæð, sem auðvelt sé að 
komast að, eða uppfylla skilyrðin í í 5.1.4. 
Stigahús án opnanlegra glugga á vegg, s. b.r. 5.1.2. skal hafa eftirfarandi búnað: Á 
þaki þess skal vera reykræstihleri, opnunarflatarmál a. m. k. 1 m?. Hann skal vera 
hægt að opna á auðveldan hátt frá stigahúsi á 1. og efstu hæð. Opnunarbúnaður má 
ekki vera háður rafmagni. Hann skal merkja vandlega á vegg stigahúss með orðinu 
„„Reykræsting“. Búnaður þessi er háður samþykki Brunamálastofnunar ríkisins. 
Í stigahúsi, þar sem ekki er leiðsla með tengjum fyrir brunaslöngur slökkviliðs (sbr. 
5.1.5.) skal ljósop stigapípu vera a. m. k. 20 sm breitt. 
Í húsum, þar sem gólf efstu hæðar er í meira en 22 metra hæð yfir jörð (8 hæðir), og 
annarsstaðar, þar sem stigar slökkviliðs ná ekki til, eða það er að öðru leyti vanbúið 
til björgunar, skal stigahús vera bæði eldtraust og reyklaust. Þetta merkir að ganga 
skal í og úr stigahúsi um svalir undir beru lofti. Slík stigahús verða hér eftir nefnd 
öryggisstigahús. Þetta gildir fyrir allar hæðir án tillits til hæðar yfir jörð. Í slíkum 
stigahúsum skal ávallt vera stigleiðsla 76 mm í þvermál. Á hverri hæð skal vera 
T-grein með loka, og tengignu fyrir slöngur slökkviliðs. Á jarðhæð skal vera 
búnaður til að setja leiðsluna undir þrýsting frá dælum slökkviliðs. Hann skal 
greinilega merktur „stigaleiðsla“. Tæmingakrani skal vera á neðsta punkti leiðsl- 
unnar. 
Öryggisstiganús má aðeins tengja kjallara um svalir. Í því mega engin brennanleg 
efni vera, nema í stigahandriði. 
Um gerð stiga vísast til byggingarsamþykktar. 

HURÐIR Í RÝMINGARLEIÐUM. 

Hurðir í rýmingarleiðum skulu vera a. m. k. 90 sm breiðar. Þær skal vera hægt að 
opna í rýmingaráttina án lykils. Hurðir á íbúðarhúsum og öðrum húsum, þar sem 
ekki er um mannsöfnuð að ræða (færri en 60 manns) mega opnast inn, en hægt skal 
vera að opna þær innanfrá án lykils. Á vængjahurðum skal lokunarbúnaður vera 
þannig, að hægt sé að opna báða vængina með því að þrýsta niður handfangi. 
(Pasguil skrá, panic bar). 
Dyr í rýmingarleið, sem veitir aðgang að salarkynnum, er rúma meira en 60 manns, 
skulu opnast út í rýmingarleiðina. 
Rennihurðir, hverfihurðir eða hurðir með sérstökum hindrunarbúnaði má ekki 
nota í rýmingarleiðum. 

Björgunarop. 

Björgunarop eru dyr, gluggar og lúgur, sem nota má til að bjarga fólki út um. 
Auðvelt skal vera að komast bæði út og inn um opin. 
Björgunarhurðum, gluggum og lúgum skal vera létt að ljúka upp og halda í opinni 
stöðu, þannig að auðvelt sé að komast bæði út og inn um opin.
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Frjáls (án hindrunar) stærð björgunarops skal vera slík, að samanlögð hæð og 

breidd sés eigi minni en 150 sm. Ef um er að ræða hliðarhengdan glugga eða hlemm, 

eða renniglugga, þá skal breidd opsins vera 50 sm a. m. k. Í öðrum tilvikum skal 

breiddin vera 60 sm a. m. k. Hæð má aldrei vera minni en 60 sm. 

Þar sem neðri brún björgunarops er minna en 200 sm yfir jörð skal lágmarks- 

stærð björgunarops vera 50 X< 50 sm. 
Í húsum, þar sem neðri brún björgunarops er hærra yfir jörð en 10.8 metrar (4 

hæðir) skulu op þessi á öllum hæðum vera dyr, hliðarhengdir gluggar, hliðarhengdir 

hlerar eða rennigluggar. Frjáls stærð ops skal vera eins og tilgreint er í 6.2.3. 

Hæð frá gólfi að björgunaropi má ekki vera meiri en 120 sm. Ef settur er fastur 

bekkur, a. m. k. 50 sm breiður, undir opið, þá má reikna hæðina frá yfirborði hans. 

Í rishæðum, þar sem fólk dvelst að staðaldri, skal staðsetja björgunarop þannig 

(einnig á kvistum), að lárétt fjarlægð frá opi að þakskeggi sé ekki meiri en 140 sm, ef 

ekki er hægt að komast að opinu um svalir. 

ALMENN ÁKVÆÐI VARÐANDI BRUNAÞOL O. FL. 

Byggingarhlutar skulu tengdir saman á þann hátt, að þeir séu sem heild ekki verr 
varðir frá brunateknisku sjónarmiði en hver einstakur byggingarhluti. 
Í húsum, sem eru meira en tvær hæðir skulu berandi byggingarhlutar svo sem 
útveggir, berandi innveggir, bitar, súlur og hæðaskil, (plötur) þar með taldar svalir 
og svalagangar, uppfylla a. m. k. eftirfarandi kröfur um öryggi gegn eldi (kjallari 
með lofthæð 200 sm eða meiri reiknast hæð, sömuleiðis ris, ef hæð undir skammbita 

er 200 sm eða meiri): 
a. í húsum, öðrum en einbýlishúsum, þar sem hæð frá jörðu upp á gólf á efstu hæð 

er minni en 12 metrar, skulu berandi byggingarhlutar (þar með talin hæðaskil) 
vera eldtraustir af gerð A60 a. m. k. 

b. í húsum, þar sem efsta gólf er meira en 12 metrar yfir jörð, skulu burðarvirki á 
12 efstu metrunum miðað við gólf efstu hæðar vera eldtraust af gerð A60 a. m. 
k. 
Burðarvirki hæða þeirra sem neðar eru, skulu vera eldtraust af gerð A120 a. m. 
k. 

c. í tveggja hæða húsum, öðrum en einbýlishúsum, sbr. kafla 9.4 skulu hæðaskil 
vera eldtraust A60 a. m. k. Sömuleiðis lóðrétt burðarvirki. 

Veggir og loft næst ónotuðu þakrými eða þakrými, sem ekki telst vera hæð sam- 
kvæmt 7.1.2., skulu vera B30 a. m. k. 
Þegar mismunandi há hús eru sambyggð, þá skal þak lægra hússins vera a. m. k. B60 
á 600 sm breiðu bili meðfram hærra húsihu. Eldvörn þessari má sleppa ef veggurinn 
fyrir ofan lægra húsið er eldvarnarveggur. Eldvörninni má einnig sleppa, ef bæði 
húsin eru í sama brunahólfi. 
Þök skal útfæra þannig, bæði hvað frágang og efnisvaí varðar, að þau séu eldtreg a. 
m. k. Ysta þakklæðning skal vera æskileg frá brunateknisku sjónarmiði (sjá skil-. 
greiningu á bls. 455) 

Í einnar hæðar húsum má þó nota byggingarhluta (element) með litla bruna- 
mótstöðu, t. d. gagnsæjar plastplötur, ef við það skapast ekki sambrunahætta. 
Um ofanljós gilda eftirfarandi ákvæði, auk þess, sem segir í 7.1.5.: 

a. samanlagt flatarmál ofanljósa má ekki vera meira en 12% af þakfleti (sjá þó 
7.1.7. og 7.2.). 

b. hvert einstakt ofanljós má ekki vera stærra en 12 m?. 
c. fjarlægð á milli ofanljósa skal a. m. k. vera jöfn lengd (breidd) hins stærsta af 

B 60
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nærliggjandi ofanljósum í sömu stefnu. Fjarlægð þessi þarf þó ekki að vera 
meiri en 500 sm. 

d. smærri ofanljós má staðsetja nær hvort öðru en samkvæmt c, ef samanlagt 
flatarmál þeirra er ekki meira en 12 m?. 

Gróðurhús og sólstofur sérstæðra einbýlishúsa eru undanþegin ákvæðum í 7.1.5. og 
7.1.6. Einnar hæðar geymsluhús og verkstæðishús eru undanþegin ákvæðum 7.1.6. 

Brunahólfun þaka og niðurhengdra lofta. 

Stór samfelld þök, sem að verulegu leyti eru úr brennanlegu efni, eins og t. d. þök 
með timburklæðningu á burðarvirki úr timbri, skal brunahólfa með A60 a. m. k. 
eða B90 byggingarhlutum. Stærð brunahólfs má að jafnaði ekki vera stærra en 200 
m?. 

Ónotað þakrými yfir steyptri plötu skal brunahólfa með A60 eða B90 byggin- 
garhlutum þannig, að brunahólf verði eigi stærri en 500 m?. Í sambýlishúsum skulu 
eldvarnarveggir á milli stigahúsa ná upp að ystu þakklæðningu a. m. k. 
Ef einhver hluti niðurhengds lofts, t. d. burðargrind, er úr brennanlegu efni, t. d. 

timbri, þá skal brunahólfa það með B30 byggingarhlutum. Hámarksstærð slíkra 
brunahólfa skal vera 50 m?. 
Niðurhengd loft, sem eru að öllu leyti úr óbrennanlegu efni, t. d. áli, stáli, steinull, 

glerull o. s. frv., skal brunahólfa með a. m. k. B30 byggingarhlutum, þannig að hvert 
hólf verði ekki stærra en 100 m?. Engin brennanleg efni, önnur en raflagnir mega 
vera á milli lofts og plötu. 
Skilrúm, sem afmarka herbergi, skulu að jafnaði standast á við brunahólfun lofta, 
sbr. 7.2.2. og 7.2.3., eða ná upp í gegnum loftin að steyptri plötu. 

Um efni til að hitaeinanga húsa o. fl. 

Brennanlega einangrun t. d. (frauðplst), skal eldverja með klæðningu í flokki 1 eða 
2. Ef klæðning er í flokki 2 þá skal miða þykkt hennar við, að holrúm sé á bak við 
klæðningu. Efstu plötu í ónotuðum rishæðum má þó einangra með frauðplasti án 
eldvarnarlags. 
Ekki má nota brennanlega einangrun í samkomuhús, skóla, verslunarmiðstöðvar, 
eða önnur þau hús, þar sem vænta má mannsafnaðar, nema á undirlag úr 
steinsteypu (eða öðru jafngóðu A-efni). Slík einangrun skal liggja þétt að undirl- 
aginu, án holrúms. Hana skal eldverja með klæðningu í flokki 1. 

Sama gildir um hús til annarra nota, ef um verulega eldhættu er að ræða, að 
dómi Brunamálastofnunar ríkisins. 
Bannað er að nota frauðplast, eða önnur plastefni með svipaða brunatekniska 
eiginleika sem loft eða veggklæðningu, nema hún sé eldvarin eins og segir í 7.3.1. 

Loftræsistokkar. 

Loftræsistokkar skulu vera úr óbrennanlegu efni og einangrun þeirra skal vera 
óbrennanleg. 
Loftræsivélar, sem tengdar eru við stokka með 1500 fersentimetra þverskurðar- 
flatarmáli eða stærra, skulu vera í sérstöku herbergi A60 a. m. k., með A30 hurð. 
Í loftræsistokkum skulu vera sjálfvirkar eldvarnarlokur, sem hindra að þeir geti 
flutt eld og reyk á milli brunahólfa. Þeir skulu vera A30 utan þess brunahólfs, sem
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þeir loftræsa. Ef þeir liggja eftir ónotuðu þakrými nægir þó að þeir séu úr óbrenn- 
anlegu efni. 
Loftræsistokk má ekki tengja við reykháf, sem flytur reyk frá eldstæði. 

Ýmis ákvæði. 

Á milli tveggja iðnfyrirtækja eða iðnfyrirtækis og verslunar í sama húsi skal að 
jafnaði vera veggur B60 a. m. k. Hægt er að krefjast öruggari aðskilnaðar, ef fram 
fer í húsinu starfsemi, sem veruleg eldhætta stafar af að dómi Brunamálastofnunar 
ríkisins. 
Við burðarþolsreikninga á burðarvirkjum úr límtré skal gera ráð fyrir, að berandi 
þversnið minnki um 35 mm/klst. (bæði hæð og breidd þversniðsins). Styrkleikaák- 
vörðun skal miða við það, að eftir 1 klst bruna sé spennan í hinu skerta þversniði 
ekki meiri en 2 X leyfileg spenna við óskert þversnið. Þegar um súlur er að ræða, þá 
má svignunartala (slankhetstall) ekki vera hærri en 170. Þar að auki skal óskert 
þversnið súlu ekki vera minna en hér segir: 
90 < 90 mm fyrir flokk B30 

140 x 140 mm fyrir flokk B60 
190 < 190 mm fyrir flokk B90 

Mótsvarandi töflur fyrir bita eru: 

Brunatekniskur flokkur B30 B60 
Þykkt bitaímm ............. 90 140 190 140 165 190 
Hæð bitamm ............... 300 200 150 600 500 400 

Hljóðeinangrunarbúnaður, sem hengdur er neðan í loft („,stöyabsorbenter““) skal 
að öllu leyti vera úr óbrennanlegu efni, þannig að hann geti ekki breitt út eld. 
Aðalburðarvirki skulu hafa meiri brunamótsstöðu en húshlutar þeir, sem á þeim 
hvíla. Þakbitar eða sperrur skulu t. d. þola eld lengur en þakásar eða þakklæðning, 
án þess að bresta. 
Lyftugöng og lyftuhús skulu vera eldtraust A60 a. m. k. Ef lyftur eru hlið við hlið, þá 
skulu þær aðskildar með A60 veggjum. Lyftuhurðir skulu vera B30 a. m. k. Í 
kjallara skulu þær vera A60. 

Seljandi byggingarefna eða tækja, sem haft geta áhrif á öryggi húss gegn eldi, er 

skyldur að afla nauðsynlegra upplýsinga um brunatekniska eiginleika þeirra og láta 
Brunamálastofnun ríkisins í té. Upplýsingarnar skulu vera frá viðurkenndum 
óháðum brunatekniskum tilraunastofum. Brunamálastofnunin tekur á grundvelli 
þessara upplýsinga ákvörðun um, hvort nota megi efnið (tækið), og þá til hvers, og 
með hvaða skilyrðum og gefur út skriflegt vottorð þar að lútandi. Ef ekki tekst að 
afla nægilegra brunatekniskra upplýsinga um byggingarefni eða tæki að dómi 
stofnunarinnar, þá skal seljandi efnis (tækis) láta prófa það á sinn kostnað í 
brunatekniskri tilraunastofu, sem brunamálastofnunin samþykkir. Hún getur ban- 
nað sölu efnis (tækis), sem ekki hefur verð sótt um leyfi fyrir eða fullnægjandi 
brunatekniskar upplýsingar fást ekki um. Lögreglu er skylt að aðstoða við slíkar 
aðgerðir, ef þörf krefur. 
Þar til fullnægjandi prófunaraðstöðu hefur verið komið upp hér á landi, skal yfirleitt 
við það miðað, að byggingarefni (tæki) hljóti viðurkenningu hér, ef það er sam- 
þykkt af brunamálayfirvöldum í einhverju hinna norðurlandanna.
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Aðkoma slökkviliðs og björgunarsvæði. 

Meðfram húsum, sem eru hærri en 4 hæðir og kjallari skulu vera björgunarsvæði, 
nema því aðeins að allar íbúðir í húsinu hafi aðgang að öryggisstigahúsi. 
Björgunarsvæði skulu vera a. m. k. 4 metra breið og þannig staðsett, að sem 
þægilegast sé að koma við stigum og öðrum björgunarbúnaði slökkviliðs. Halli má 
ekki vera meiri en 1:20. Svæðin skulu þannig frá gengin, að þau þoli hjólaþrýsting 
björgunartækja og þannig formuð að auðvelt sé að koma tækjunum við. Aðkoma 
að björgunarsvæðum skal vera eftir a. m. k. 2.8 metra breiðum vegum, sem auðvelt 
sé að finna. 
Aðkomuleiðir slökkviliðs að húsi, sem ekki þarf björgunarsvæði samkvæmt 7.6.1. 
skal vera a. m. k. 2.8 metra breiður vegur er þoli umferð slökkvibíla. Hægt skal vera 
að komast með létta stiga að björgunaropum. 

Útgöngu- og neyðarlýsing. 

Útgönguljós. Út-ljósaskiltum skal koma fyrir yfir eða við útgöngudyr, svo og til að 
leiðbeina fólki að útgöngudyrum. Þau skulu vera sýnileg frá hvaða stað sem er í 
sölum eða rýmingarleiðum, þannig að með hjálp þeirra einna megi rata út undir 
bert loft á jörðu niðri, hvort heldur er um aðalútganga eða neyðarútganga. 

Út- ljósaskilti skulu vera græn að lit með hvítum stöfum eða hvít með grænum 
stöfum. Á þeim skal standa UT og auk þess exit, neyðarútgangur og leiðbeiningar- 
örvar eftir því sem við á. 

Stærð stafa í ÚT skal fara eftir formúlunni H = 4 x L, þar sem H = hæð stafa í 
mm (80 mm lágmark) og L = lesfjarlægðin í metrum. Stærð stafa í öðrum texta (exit 
og neyðarútgangi) má þó vera helmingi minni. 

Út-ljósaskilti skulu vera sílogandi eða síupplýst. Þau skulu útbúin vara- 
straumgjafa er taki sjálfkrafa við og gefi ljós í a. m. k. 30 mín. ef aðalstraumgjafi 
bregst. 
Neyðarlýsing skal þannig uppsett að hún gefi sem jafnasta birtu í sölum og rým- 
ingarleiðum. Lýsingin skal vera a. m. k. 1 lux við gólf. Neyðarlýsing skal taka 
sjálfkrafa við, ef aðalstraumpgjafi bregst og gefa ljós í 30 mín.a. m. k. 
Varastraumgjafar skulu vera vararafstöðvar eða rafhlöður, sem fara sjálfkrafa í 

gang, ef aðalstraumgjafi bilar. 

Brunaslöngur og slöngukefli innanhúss. 

Vatnsfylltar brunaslöngur á keflum skulu vera í samræmi við eftirfarandi reglur: 
a. afköst slöngu skulu vera a. m. k. 30 lítrar/mín við 20 metra vatnsþrýsting og 6 

mm þvermál á úðastút. Heildaraðfærsla vatns skal nægja fyrir a. m. k. 2 
slöngur. 

Slöngur með 19 mm þvermáli skal tengja við a. m. k. 25 mm víða pípu og 
25 mm slöngu við 32 mm pípu a. m. k. Yfirleitt skal miða við 25 metra langar, 
19 mm víðar slöngur með lokanlegum úðastútum, 6 mm víðum. 

b. krani á pípu við slöngu, má vera lokaður, ef hann er vel sýnilegur. 
Þar sem slöngukefla er krafist (sjá kafla 9—17 hér á eftir) skulu þau staðsett þannig, 
að hægt sé að sprauta á hvaða stað sem vera skal í húsi, með 25 metra langri slöngu.
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Sorpgeymslur og sorprennur. 

Sorpgeymslur í öðrum húsum en einbýlishúsum skulu vera eldtraustar A60 a. m. k. 
Aðeins má vera gengt í þær utanfrá. Sama gildir um einbýlishús, að öðru leyti en því, 
að þar mega slíkar geymslur vera B60. 

Sorpgeymslur skulu vera vel lýstar, og í þeim skal vera niðurfall, ef fleiri en 4 
íbúðir eru um geymsluna. 
Í sambýlishúsum skulu vera sorprennur í hverju stigahúsi. 
Sorprennur skulu uppfylla eftirfarandi kröfur: 

a. innra þvermál rennu skal vera 40 sm a. m. k. Þær skulu ná upp fyrir þak. Vídd 

þeirra fyrir ofan efstu sorplúgu skal vera 30 sm. a. m. k. Sorprennur skulu vera 
eldtraustar A60 a. m. k. 

b. þvermál ops fyrir sorplúgu má ekki vera meira en 25 sm.Hún skal vera með 
öruggri lokun og þéttingu og úr óbrennanlegu efni. Sorplúga má ekki opnast 
inn í íbúð nema í einbýlis- og tvíbýlishúsum. 

Ekki má geyma umbúðir, efnisafganga eða annað rusl á lóðum eða inn í húsum, 
þannig að eldhætta geti stafað af. Allt slíkt skal flytja burt daglega, eða geyma í 
lokuðum ílátum úr járni. Ef eigandi (umráðamaður) fasteigna sinnir ekki fyrirmæl- 
um slökkviliðsstjóra um brottflutning rusls, þá getur slökkviliðsstjóri (brunamála- 
stjóri) látið fjarlægja það á hans kostnað. Ákvæði þessi gilda um öll hús. 

KYNDIKLEFAR, REYKHÁFAR, ELDSTÆÐI O. FL. 

Kyndiklefar og olíugeymar. 

Miðstöðvarkatlar skulu vera í sérstökum kyndiklefum. Sýna skal fjölda og stað- 
setningu þeirra á uppdráttum til byggingarnefndar. Ef samanlögð kyndiorka katla á 
tímaeiningu (effekt) í í sama kyndiklefa er 60 kwst/klst eða minni (51000 kcal/klst 
eða minni) þá nægir að veggir, loft og gólf séu B60. Ef samanlögð kyndiorka er 
meiri en 60 kwst/klst þá skal kyndiklefi vera A60 a.m.k. Gólfniðurföll skulu vera í 
öllum kyndiklefum. 
Allir kyndiklefar skulu hafa ólokanlegt útiloftsinntak. Frítt op skal vera a.m.k. 
tvöfalt stærra en þverskurðarflatarmál reykops í reykháfi. Á kyndiklefa skal auk 
þess vera opnanlegur gluggi a.m.k. 0.2 m?. 
Í öllum húsum, öðrum en einbýlis- tvíbýlis- eða þríbýlishúsum skal aðeins gengt 
utanfrá í kyndiklefa. Í klefum sem gengt er í innanfrá, skal hurð vera a.m.k. B30, 
sjálflokandi. 
Kyndiklefa má ekki nota sem geymslu. Þar má ekkert vera nema kyndibúnaður. 
(sjá þó 8.1.5.) 
Í eldtraustum kyndiklefum má geyma olíu, allt að 2000 lítrum í geymum úr 
óbre nnanlegu efni. Geymir skal vera í a.m.k. 100 sm fjarlægð frá kynditæki og katli. 
Geyma má olíu utanhúss í neðanjarðargeymum allt að 15000 lítrum. Um stærri 
geyma gilda ákvæði 1.1.5. Geymar skulu vera ryðvarðir og umbúnaður slíkur, að 
ekki sé hætta á olíumengun drykkjarvatns. Fjarlægð frá húsi sé 100 sm a.m.k. 
Um geyma ofanjarðar og byrgðastöðvar fyrir olíur og bensín gilda ákvæði í 1.1.5. 
Ef olíugeymir er sambyggður eldstæði, þá má hann ekki rúma meira en 20 lítra.
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Reykháfar. 

Á húsi, sem ekki fær hita frá fjarhitun, t. d. hitaveitu, skal vera reykháfur. 
Reykháfar skulu gerðir úr óbrennanlegum efnum, sem þola vel áhrif reykefna. Þeir 
skulu standa á fastri undirstöðu. Reykháfar og reykháfshlutar utanhúss skulu 
byggðir úr veðrunarþolnum efnum. Reykháfar skulu þannig gerðir að ekki verði 
hætta á sprungumyndunum eða öðrum skemmdum vegna hitaþenslu. 
Ljósop reykháfs skal að jafnaði vera hring- eða ferningslaga. Breidd reykops má 
ekki vera minni en 2/3 af lengd þess. Veggþykkt skal vera 14 sm hið minnsta. 
Reykháf skal fóðra að innan með múrsteini eða öðru óbrennanlegu efni, sem 

örugglega bindst steypunni vel og hefur nægilegt hitaþol. Innra borð reykganga skal 
vera slétt og án holrúma. 
Reykháfur skal ná a. m. k. 80 sm upp úr þaki og aldrei minna en svo að fjarlægð 
efsta hluta hans í lárétta stefnu frá þakfleti sé a. m. k. 300 sm. Byggingarnefnd getur 
krafist að reykháfur nái hærra yfir þak, en að framan segir, ef hætta er á óþægindum 
vegna reyks. 

Litlir reykháfar. 

Reykháfur telst lítill, ef samanlögð kyndiorka eldstæða, sem við hann eru tengd er 
ekki meiri en 120 kwst/klst, („„effekt“ ekki meiri en 120 kw) og ef hitastig reyksins 
við stöðugt hámarksálag verður ekki hærra en 350*C við inntak í reykháf. 
Reykháfar skulu að jafnaði vera lóðréttir. Ef nauðsyn krefur má þó sveigja þá um 
allt að 30? frá lóðréttri línu, en gæta skal þess vandlega,að þeir séu bornir uppi og 

skorðaðir forsvaranlega frá brunateknisku sjónarmiði. 
Ljósop reykháfa skal samsvara samanlagðri kyndiorku á klst. samkvæmt eftirfar- 
andi töflu: 

Kyndiorkaíkw. ....... 10 20 30 40. 50 60. 80 100 120 
Ljósop reykháfsísm? .. 100 130 170 210 250 290 370 450 530 

Ljósop má vera allt að 20% stærra en tilgreint er í töflunni. 
Þetta gildir um reykháfa, sem eru lægri en 5 metrar mælt frá gólfi kyndiklefa. 
Ef hæð reykháfs er á bilinu 5-10 metrar, þá má minnka ljósopið um allt að 35%. Ef 
hæð er meiri en 10 metrar, þá má minnka ljósopið um allt að helmingi, miðað við 
töfluna. Ljósop reykháfs má þó aldrei vera minna en 100 sm?. 
Ljósop reykháfs, sem flytur reyk frá opnu eldstæði (t. d. arni) skal ekki vera minna 
en 300 sm?, ef loftop arins er stærra en 2500 sm?. Ef það er 2500 sm? eða minna, þá 
má minnka ljósopið niður í 175 sm?. Með loftopi arins er átt við samanlögð op á 
hliðum hans. Ef t. d. þrjár hliðar hans eru opnar, þá skal leggja saman flatarmál 
þeirra. 
Eftirfarandi gildir um fjarlægðir frá brennanlegu efni: 

a. brennanleg efni í byggingarhlutum, eins og t. d. timbur í hæðaskilum, veggjum, 
stigum, skápum o. s. frv. skal vera í a. m. k. 10 sm fjarlægð frá úthlið reykháfs. 
Ef veggþykkt reykháfs er a. m. k. 22 sm þá má timbur liggja þétt að honum. 

b. gólfefni og veggklæðningar þynnri en 2 sm mega liggja þétt að reykháfi, ef 
. aðeins brúnir efnanna snerta hann. Ekki má festa þau við reykháfinn. 
c. allt að 12 sm háir gólf- og loftlistar mega að jafnaði liggja þétt að reykháfi. 
d. ef reykháfur gengur í gegnum hæðaskil úr timbri, þá skal fylla holrúmið í 

hæðaskilunum umhverfis hann með óbrennanlegri einangrun. (t. d. steinull) 
e. ef reykháfur gengur upp í gegnum skáp, þá skal einangra hann og loftræsta 

skápinn, þannig að engin hætta sé á yfirhitun í skápnum
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f. ef reykháfur gengur upp í gegnum herbergi, sem ætluð eru til geymslu á 
eldfimum vörum, þá skal hólfa hann af með rimlaveggjum, er séu a. m. k. 50 sm 
frá úthliðum hans, og nái frá gólfi til lofts. Slík hólfun má ekki fela reykháfinn 

g. reykháfa skal vera hægt að hreinsa með góðu móti. Á þeim skulu vera minnst 
tvö sótop. Mesta fjarlægð milli sótopa eða frá efsta sótopi að efstu brún 
reykháfs má vera 700 sm. Neðsta sótop skal vera a. m. k. 40 sm frá gólfi og skal 
botn reykháfs vera við neðri brún þess. Sóturum skal heimil umferð um íbúðir 
og önnur húsakynni til sóthreinsunar og eftirlits með reykháfum og eldstæðum 

h. sótlúgur skulu vera a. m. k. jafn stórar og ljósop reykháfs 
i. ef hreinsa skal reykháf ofan frá, (þ. e. frá efsta punkti hans, t. d. verksmiðju- 

reykháfa), þá skal vera örugg leið að honum á þaki. Á frítt standandi reykháf- 
um skulu vera stigar eða stig, eftir því, sem þörf krefur 

J- sótlúgur skulu vera a. m. k. 20 sm frá brennanlegu efni. 
Litla reykháfa má byggja úr steyptum einingum, en framleiðendur slíkra eininga 
skulu leita samþykkis Brunamálastofnunar ríkisins á þeim. Þeir skulu, ef hún krefst 
þess, sýna fram á með prófunum, að einingarnar hafi nægilegt brotþol og að 
reykháfar úr þeim verði fullkomlega reykþéttir. 
Eftirfarandi reglur gilda um reykháfa með kjarna úr steypujárni eða stálpípum: 

a. efnisþykkt pípu skal vera a. m. k. 4 mm. Pípur skulu settar saman með múffum, 
sem gerðar eru þéttar með hitaþolnu efni. Einnig má log- eða rafsjóða saman 
pípur (stálpípur). Ef pípur eru gerðar úr álhúðuðum plötum (húðunin skal gerð 
úr bráðnu áli), þá þarf efnisþykkt ekki að vera meiri en 2 mm enda sé álhúðin a. 
m. k. 70 gr á fermetra á hvorri hlið. Logsuðu á samskeytum skal framkvæma 
þannig að álhúðin skemmist sem minnst. 

b. kjarnann skal hitaeinangra vandlega frá grunni og upp úr. Einangrun skal vera 
tvöfaldar steinullarmottur.Samanlögð þykkt þeirra skal vera a. m. k. 5 sm. 
Samskeyti skulu víxllögð. Innri mottan má í mesta lagi innihalda 1% af lífræn- 
um bindiefnum. Rúmþyngd hennar skal vera a. m. k. 100 kg/m, og hitaþol a. 
m. k. 950? C. 
Utan um motturnar skal vefja sinkhúðuðum vír eða vírneti, þannig að þær séu 
örugglega fastar við kjarnann. Utan um einangrunina skal koma kápa úr 0.5 
mm þykkum galvaniseruðum járn- eða stálplötum. Frá þeim skal gengið þan- 
nig að öruggt sé, að ekki komist vatn í einangrunina. Ekki má vera málmteng- 
ing á milli ytri og innri pípna, nema efst og neðst. 

Reykháfar samkvæmt 8.3.6. a og b skulu vera frítt standandi. 

Stórir reykháfar. 

Reykháfur telst stór, ef samanlögð orka kynditækja á klst., (sem við hann eru 
tengd) er meiri en 120 kwst. („,effekt“ 120 kw) Sömuleiðis, ef hitastig reyks við 
inntak í reykháf er hærra en 350 C við stöðugt hámarksálag. 
Stórir reykháfar skulu hannaðir og frágengnir þannig, að vissa sé fyrir því að þeir 
dreifi reyknum á fullnægjandi hátt í andrúmsloftið, þannig að hann valdi ekki 
mengun. 

Eldstæði. Almennar kröfur. 

Með eldstæði er átt við bæði lokuð eldstæði, t. d. venjulega miðstöðvarkatla og opin 
eldstæði, t. d. arna. Eldstæði, kynditæki og reykpípur skulu þannig gerð, að notkun 
þeirra og viðgerð á þeim hafi ekki í för með sér eldhætu, sprengihættu, eitrunar- 
hættu, eða óþægindi af völdum reyks. Stærð og gerð eldstæðis skal ákvarða þannig, 
að um óþarfa orkusóun verði ekki að ræða.
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Á eldstæði skulu vera nægileg hreinsiop, þannig staðsett, að hægt sé að komast að 

þeim til að hreinsa sót og ösku úr eldstæðunum. 
Eldstæði skal geta fengið nægilegt loft til brunans. Þau má aðeins setja upp Í 

herbergjum, sem eru vel loftræst. 
Handstýrð eða sjálfvirk stjórntæki á kynditækjum, kötlum og reykpípum, 
(trekkspjöld) skulu verka þannig, að þau tryggi fullkominn bruna á hverjum tíma, 
og einnig nauðsynlega viðrun kyndiklefa, þegar kynditæki er ekki í gangi. 

Krafan í 8.5.1. um, að eldstæði með tilheyrandi búnaði, skuli ekki valda eldhættu, er 

að jafnaði uppfyllt, hvað venjuleg byggingarefni snertir, ef hitastig þeirra verður 

eigi hærra en 80? C af völdum eldstæðis, sem kynt er með hámarksafköstum í lengri 

tíma. Ef hitastig verður hærra, þá gilda ákvæðin í 8.6. hér á eftir, um fjarlægð 

eldstæðis frá brennanlegu efni og um eldvörn þess. 

Með kyndiorku á tímaeiningu (,„effekt“) er átt við margfeldið af eldsneytiseyðslu í 
kg) á sekúndu og neðra hitagildi eldsneytisins í Kj/kg (Kj/kg= kíló Joule/kg.) Gjöra 
skal ráð fyrir, að hitagildi timburs sé 15 000 KJ/kg, kola 30 000 KJ/kg og olíu 
42 000 KJ/kg. Ef kyndiorka á tímaeiningu í mjög litlu eldstæði er ekki þekkt, þá 

skal miða við að hún sé 10 kw. 

Lítil eldstæði. 

Með litlum eldstæðum er átt við lokuð eða opin eldstæði með kyndiorku/klst 60 
kwst („„effekt““ 60kw) eða minni, t. d. miðstöðvarkatla, olíuofna, eldavélar, arna o. 

s. frv. 
Eftirfarandi reglur gilda um fjarlægðir eldstæða frá brennanlegu efni: 

a. fjarlægð þess hluta eldstæðis, sem ekki er vatnskældur, frá brennanlegu efni, 
skal vera a. m. k. 30 sm. Sama gildir um óeinangraðar reykpípur. Fjarlægð frá 
venjulegum gólflista má þó vera 20 sm eða meiri. 
Ef óvatnskældir fletir eldstæðis eru einangraðir með óbrennanlegri einangrun, 
sem jafngildir a. m. k. 2 sm þykkri steinull, eða hið brennanlega efni er varið 
með a. m. k. 8 mm þykku eldvarnarasbesti, þá nægir 20 sm fjarlægð. Sama 
gildir um reykpípur. 
Þegar um arna er að ræða, þá má mæla fjarlægðina frá innhlið eldhólfs. 

b. Fjarlægð vatnskældra flata eldstæðis frá brennanlegu efni, skal vera 15 sm a. m. 
k. Ef fletirnir eru einangraðir sbr. a, þá nægir 10 sm bil. 

c. Fjarlægð brennanlegs efnis frá þeim flötum eldstæðis, sem geta náð mjög háu 
hitastigi, skal vera 50 sm a. m. k. Hér er t. d. um að ræða hliðar á eldhólfum 
katla, sem ekki eru „innmúruð“. Fjarlægð þessa má minnka í 30 sm, ef hið 

brennalega efni er eldvarið samkvæmt a. 
d. ef botn eldstæðis er allur vatnskældur, þá þarf bil frá botni að brennanlegu 

undirlagi ekki að vera meira en 6 sm enda skal bilið fyllt með steinull. 
Þegar um er að ræða eldstæði fyrir fast eldsneyti, með rist og öskuhólfi undir 
henni, þá skal bil frá brennanlegu gólfi að rist vera a. m. k. 25 sm, og er þá 
gengið út frá, að botn í öskuhólfi sé heill. Frá botni eldstæðis að gólfi skal vera a. 
m. k. 10 sm hátt opið eða vel loftræst rými. 

Lítil lokuð eldstæði fyrir fast eldsneyti má setja á gólf úr brennanlegu efni, ef gólfið 
undir eldstæðinu er eldvarið með óbrennanlegu efni. Eldvörn þessi skal ná a. m. k. 
30 sm fram fyrir eldstæðið og 15 sm út fyrir hliðar þess og aftur fyrir það. Ef 
eldstæðið er opið (t. d. arinn) þá skal eldvörnin ná a. m. k. 50 sm fram fyrir opið. 

Stór eldstæði. 

Eldstæði er talið stórt, ef kyndiorka er meiri en 60 kwst/klst („„effekt“ meiri en 60 

kw).
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8.7.2. 

8.7.3. 

8.9.4. 

8.9.5. 

8.9.6. 

Kyndiorka/klst í katli fyrir fast eldsneyti má ekki vera meiri en svo, að hitastig reyks 
sé 2507, eða lægra, þar sem hann fer út úr katlinum. Er þá miðað við stöðuga 
notkun á hreinsuðum katli. 
Eftirfarandi gildir um fjarlægð frá brennanlegu efni: 

a. fjarlægð frá flötum, sem ekki eru vatnskældir skal vera 100 sm a. m. k. 
b. Fjarlægð frá vatnskældum flötum sem og reykrörum skal vera 50 sm a. m. k. 
c. ef brennanlegt efni er varið með óbrennanlegu efni, þá má minnka framan- 

greindar fjarlægðir. Hversu mikil minnkunin má vera fer eftir einangrunar- 
hæfni hins verjandi efnis. 

ELDSTÆÐI TIL NOTKUNAR Í ATVINNUREKSIRI. 

Byggingarnefnd og slökkviliðsstjóri geta gert sérstakar öryggiskröfur varðandi 
eldstæði, sem notuð eru í atvinnurekstri, t. d. varðandi brauðgerðarofna, þurrkofna 
fyrir timbur, ofna og annan búnað til að reykja matvæli o. s. frv. 
Úttekt og eftirlit með gufukötlum annast Öryggiseftirlit ríkisins. 
Heimilt er í samráði við slökkviliðsstjóra að setja upp í vinnusölum, þar sem ekki fer 
fram starfsemi með eldnæmum efnum, olíukynta lofthitunarkatla með beinni hitun, 
allt að 40 kwst/klst. Ekki má leiða loft frá slíkum ofnum í stökkum á milli herbergja. 
Koma skal fyrir búnaði, þar sem loftið kemug upp úr katli, er slökkvi á kynditækinu, 
ef hið hitaða loft er reykblandað. Búnaður þessi er háður samþykki Brunamálast- 
ofnunar ríkisins. 
Umhverfis slíka katla skal vera steypt þró a. m. k. 10 sm há, með niðurfalli. 
Brennanlegt efni má ekki vera nær slíkum katli en 100 sm. 
Lofthitunarkatla skal tengja við reykháfa, sem fullnægja skilyrðum í 8.2.0g.8.3. 
Lofthitunarkatla með beinni hitun má aðeins nota í vinnusölum, en alls ekki í 
öðrum húsum, t. d. í skólum, samkomuhúsum, verslunum, íbúðarhúsum o. s. frv. 

Brunamálastofnun ríkisins setur reglur um smíði og frágang lofthitunarkatla og er 
framleiðendum og/eða innflytjendum slíkra katla skylt að hlíta þeim reglum. 

Öryggiseftirlit ríkisins setur reglur um og annast eftirlit varðandi öryggisbúnað 
rafhitaðra katla og vatnsgeyma. 

Tenging eldstæðis við reykháf. 

Lítið eldstæði má ekki tengja stórum reykháfi. 
Ekki má tengja opið eldstæði við reykháf, sem tekur við reyk frá öðru eldstæði, 
nema um sé að ræða tvö opin eldstæði í sömu íbúð. 
Eldstæði skulu tengjast reykháfi beint, eða um reykpípur eða reykstokka, sem 
uppfylli sömu kröfu um þéttleika, einangrun og endingu og reykháfar. Tengingar 
við eldstæði og reykháf skulu vera þéttar. Vídd reykpípu eða reykstokks skal 
ákvarða með hliðsjón af kyndiorku ketils á tímaeiningu (,,effekt“). 
Í herbergi, þar sem eldstæði er staðsett, mega reykpípur (reykstokkar) þó vera eins 
og segir hér á eftir í a—b. 

a. reykpípur úr 3 mm þykkum plötum má nota óeinangraðar ef þær eru ekki 
lengri en 100 sm, fyrir katla með allt að 120 kwst/klst kyndiorku (120 kw). 

b. reykpípur úr a. m. k. 2 mm þykkum járnplötum má nota óeinangraðar allt að 
200 sm langar, til að tengja arin eða brennsluofn við reykháf. 

Nauðsynlegar sótlúgur skulu vera á reykpípum og reykstokkum, þannig að hreins- 
un og eftirlit sé auðvelt. 
Ef fleiri en ein reykpípa er tengd sama reykháfi, þá skal hæðarmunur á milli inntaka 
í reykháf vera a. m. k. 25 sm. 
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Ráðstafanir til að draga úr sprengiþrýstingi. 

Ef starfsemi í húsi eða hluta húss er slík, að hætta geti verið á sprengingu t. d. af 
völdum gass, vökva eða reyks, þá skal umbúnaður vera slíkur, að húsið hrynji ekki 
eða laskist verulega af völdum sprengingar. Þetta merkir, að á slíkum vistarverum 
skulu vera sprengilúgur, gluggar eða léttir útveggir, sem blása burt við sprengingu 
og minnka þrýstinginn þannig, að hús skaddist ekki að öðru leyti. 
Þrýstiminnkunarbúnaður samkvæmt 8.10.1. má ekki vera þannig staðsettur, að 
hann stofni vegfarendum eða mannvirkjum í hættu. 

EINBÝLISHÚS. 

Einbýlishús (þar með talin parhús, raðhús og keðjuhús) mega ekki vera hærri en 2 
hæðir og kjallari. Nýtanlegt ris telst vera hæð. 
Hvert einbýlishús skal vera sjálfstætt brunahólf. Samanlagður gólfflötur (brúttó) í 
brunahólfi skal ekki vera stærri en 400 m? sjá þó 9.4.1.). 
Veggir á milli sambyggðra einbýlishúsa (parhúsa, raðhúsa og keðjuhúsa) skulu vera 
AG60 eða B90. Veggirnir skulu a. m. k. ná út að ystu vegg- og þakklæðningum. 
Berandi byggingarhlutar, svo sem útveggir, milliveggir, súlur, bitar, hæðaskil o. s. 
frv. skulu vera B30 a. m. k. 
Léttir útveggir, (ekki berandi) skulu vera a. m. k. B30. 
Varðandi veggi og loft næst ónotuðu þakrými, sjá 7.1.3. 
Veggur á milli íbúðar og bílskúrs skal vera B60 a. m. k. Í einnar hæðar húsum skal 
hann a. m. k. ná upp að ystu þakklæðningu. Hurð skal vera B30 a. m. k. Hún má 
ekki opnast inn í svefnherbergjagang eða inn í kyndiklefa. 
Hæðaskil yfir bílskúr eða bílskýli skulu vera B60 a. m. k. 

Efni tit klæðninga. 

Klæðning útveggja, jafnt að utan sem að innan, má ekki vera lakari frá bruna- 
teknisku sjónarmiði en í flokki 2. Sama gildir um loft og innveggi. 
Ákvæði í 9.2.1. gilda einnig um bílskúra. Ef þeir eru áfastir við, eða innbyggðir í 
íbúðarhús, þá skal klæðning vera í flokki 1. 
Hæðaskil yfir bílskúrum og bílskýlum, skal klæða að neðanverðu með klæðningu í 
flokki 1 a. m. k. 

Björgunarop. 

Í svefndeild skal vera a. m. k. eitt björgunarop sbr. 6.2. og annað úr stofu. 

Sérákvæði um timburhús. 

Frítt standandi einbýlishús úr timbri, eða timburhús klætt með bárujárni (áli, plasti) 
skal ekki vera stærra að grunnfleti en 300 m?, ef það er ein hæð, og ekki stærra en 
150 m?, ef það er tvær hæðir, eða ein hæð og nýtanleg rishæð. Ekki má byggja hærri 
íbúðarhús úr timbri en tvær hæðir (nýtanleg rishæð telst vera hæð). Slík hús má þó 
byggja á steyptan kjallara, sbr. 9.1.2. Ef timburhús er tvær hæðir, þá má kjallari 
hvergi ná meira en 1 metra upp úr jörð. Önnur timburhús en einbýlishús mega ekki 
vera hærri en 1 hæð, og ekki stærri en 1000 m?. Sama gildir um járnklædd 
timburhús.
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9.4.2. 

9.4.3. 
9.4.4. 

10. 

Sambyggð einbýlishús (raðhús, keðjuhús) skal aðskilja með eldvarnarvegg A120 
fyrir hverja 500 m?, grunnflatar, ef hús er ein hæð, en fyrir hverja 300 m?, ef hús er 
tvær hæðir. Hámarksstærð íbúðar skal vera 150 m?. 
Lekastraumsrofar skulu vera á raflögnum íbúðarhúsa úr timbri. 
Ekki má vera sjálfstæð íbúð á efri hæð timburhúss. 

FJÖLBÝLISHÚS. 

10.1.1 Hús, með tveimur íbúðum eða fleiri, þar sem lóð er sameiginleg, telst fjölbýlishús. 
10.1.2. 

10.1.3. 

10.1.4. 

10.3.5. 

Veggir á milli íbúða skulu vera A60 a. m. k. eða B90. Í húsum, þar sem gólf í í efstu 
íbúð er hærra en 22 metrar yfir jörð, (hærra en 8 hæðir) skulu slíkir veggir þó vera 
A60 a. m. k. á öllum hæðum. (sjá ennfremur kafla 5 og 7). 
Fjölbýlishúsalengjum skal skipta með eldvarnarveggjum A120 í brunaeiningar, 
þannig að ekki sé stærra grunnflatarmál á milli slíkra veggja en 500 m?. Þetta gildir 
óháð annarri brunahólfun. 
Léttir útveggir (ekki berandi) skulu vera B60 a. m. k. Á húsum, sem eru hærri en 
tvær hæðir og kjallari skal ysta klæðning vera í flokki 1 a. m. k. Lóðréttum 
loftrúmum í léttum útveggjum skal loka á öllum hæðaskilum. Einangrun skal vera 
óbrennanleg. 

Vegg og loftfletir. 

Yfirborð útveggja skal ekki vera lakara frá brunateknisku sjónarmiði en á klæðn- 
ingu í flokki 1. 
Innanhúss skulu veggfletir ekki vera lakari en klæðning í flokki 2. Þetta gildir um 
hús, þar sem efsta íbúð er ekki hærra en 22 metra yfir jörð (mest 8 hæða hús). Í hærri 
húsum skal a. m. k. miða við klæðningu í flokki 1 á öllum hæðum. 
Yfirborð loftflata skal ekki vera lakara en á klæðningu í flokki 1. Í tveggja hæða 
húsum má nota klæðningu í flokki 2. 

Rýmingarleiðir. 

Rýmingarleiðir skulu vera samkvæmt kafla 4, og einnig samkvæmt eftirfarandi 
ákvæðum. 
Ekki mega fleiri en 4 íbúðir á sömu hæð vera um stigahús, nema um öryggisstig- 
ahúss sé að ræða. 
Á öllum íbúðum og á öllum hæðum í sambýlishúsum, frá 2. hæð og upp ór, skulu 
vera svalir a. m. k. 120 sm breiðar. Þær skulu vita að björgunarsvæðum slökkviliðs, 
sbr. 7.6. 
Í húsum þar, sem krafist er öryggisstigahúsa, sbr. 5.1.6., skulu íbúðir hafa aðgang að 
svölum við stigahús um forstofu, sem skal vera eldtraust, A60 a. m. k. Hún skal ekki 
vera mjórri en 150 sm. Mesta fjarlægð frá dyrum íbúðar að svölum við stigahús skal 
vera 10 metrar. Hámarks grunnflötur íbúðarhæðar sé 500 m?. Við framangreinda 
forstofu mega aðeins vera íbúðir, lyfta og svalir við stigahús. Á svalagangshúsum 
skal hámarksfjarlægð frá íbúðardyrum að stigahússdyrum vera 15 metrar. Á slíkum 
húsum skulu einnig vera svalir á öllum íbúðum, á þeim hliðim hússins, sem ekki hafa 
svalagang. Aðstaða slökkviliðs til að bjarga fólki skal vera samkvæmt kafla 7.6. 
Í tveggja hæða íbúðum í sambýlishúsum, skal stigi á milli hæða vera í eldtraustu 
stigahúsi, í öllum slíkum íbúðum, ef hús er hærra en 8 hæðir. Slíku stigahúsi má þó
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sleppa, ef hvor hæð um sig er í sambandi við öryggisstigahús samkvæmt reglum í 
5.1.5. 
Tvær óháðar útgönguleiðir skulu vera úr hverri íbúð í fjölbýlishúsi. Önnur skal vera 
um eldtraust stigahús eða öryggisstigahús, en hin má vera um veggsvalir, sem stigar 
eða annar bjöjrgunarbúnaður slökkviliðs nær til. Ef íbúð er hærra yfir jörð en svo, 
að stigar slökkviliðs nái með góðu móti til svala hennar, þá skal hún eiga aðgang um 
forstofu að öryggisstigahúsi, svo og allar aðrar íbúðir í húsinu. Í húsum með einu 
stigahúsi má mesta fjarlægð að stiga ekki vera meiri en 25 m í húsum allt að 4 
hæðum og ekki meiri en 15 metrar í 5—8 hæða húsum. Sama gildir um skrifstof- 
uhús. 

Hurðir. 

Hurð á milli íbúðar og stigahúss skal vera B30 a. m. k. með reykþéttingu. 
Hurð á milli íbúðar og forstofu, sbr. 10.3.4. skal vera B60 a. m. k. með reykþétt- 
ingu. 
Hurðir á milli svala og öryggisstigahúss skulu vera B30 a. m. k. Þeim má ekki vera 
hægt að læsa. 
Hurðir á milli forstofu og svala við öryggisstigahús skulu vera ólæsanlegar. Þær 
skulu vera með a. m. k. 1 m? rúðum. 
Ef lyfta nær niður í kjallara, þá skal gengið úr henni og í um forstofu og brunastúku. 

Forstofa þessi og brunastúka skal vera A60 a. m. k. og hurðir í þeim A30. Varðandi 
tengingu öryggisstigahúss við kjallara, sjá 5.1.6. 

HÓTEL. 

Öryggisreglur um hótel gilda einnig um heimavistir, verbúðir, heilsuhæli, hjúkrun- 
arheimili, hvíldar- og hressingarheimili, elliheimili og aðrar hliðstæðar stofnanir. 
Hús með svefnplássum fyrir 10 manns eða færri, skulu a. m. k. uppfylla öryggis- 
kröfur fyrir íbúðarhús (sjá kafla 9 og 10). Með svefnplássi er hér átt við rúm eða 
svokallað svefnpokapláss. 
Með svefnherbergjadeild eða svefndeild er átt við eitt eða fleiri svefnherbergi með 
tilheyrandi göngum og öðru rými, þar með talin svefnherbergi starfsfólks. 
Ef um er að ræða, samkomusali og/eða kennsluhúsnæði, auk gisti- og dvalarað- 
stöðu, þá gilda reglurnar í köflum 12 og 13 einnig um slíkt húsnæði. 

Brunasamstæður, brunahólf, brunaþol o. fl. 

Hvert svefnherbergi um sig, með tilheyrandi forstofu og snyrtiherbergi, skal mynda 
sjálfstætt brunahólf A60 a. m. k. Ef innangengt er úr svefnherbergi í eitt eða fleiri 
nærliggjandi herbergi, sem hafa dyr út á gang, þá skulu þau hvert um sig mynda 
brunahólf. Hurðir á milli slíkra herbergja skulu vera B30 a. m. k. Ekki mega vera 
dyr á milli svefnherbergis og stigahúss. Á svefnskála skal vera björgunarop á hvern 
tug svefnplássa og einu opi betur. Ef slíkur skáli er á jarðhæð, og dyr beint út, þá má 
sleppa öðrum björgunaropum. 

Gangur í rýmingarleið skal mynda sjálfstætt brunahólf. Ef hús er meira en ein hæð, 
þá skal hann afmarkaður með a. m. k. A60 byggingarhlutum, en annars með B60 a. 
m. k. Ef slíkur gangur er lengri en 50 metrar þá skal skipta honum með a. m. k. F30 
skilrúmi. Hurð skal vera reykþétt og sjálflokandi. Hurð á milli rýmingarleiðar og 
svefnherbergis skal vera B30 a. m. k. og á milli rýmingarleiðar og geymslurýmis 
AG60 a. m. k. 
Stigahús í rýmingarleið skal vera eldtraust. Það skal aðskilið með a. m. k. F30
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byggingarhluta frá gangi í rýmingarleið svefndeildar og a. m. k. með B60 frá öðru 
rými, ef kjallari er frátalinn. Þar skal hurð í stigahúsi vera A60 a. m. k. Ef hús er 
hærra en 4 hæðir, þá skal tengja stiga við kjallara með brunastúku A60, sem hafi 
hurðir A30. Allar hurðir í stigahúsum skulu vera sjálflokandi. 
Svefndeildir skulu aðgreindar frá öðrum hlutum húss með a.m. k. A60 byggingar- 
hlutum og A30 hurðum. Þetta á t. d. við um þá hluta húss, sem hafa að geyma 
eldhús, samkomusali, kennslurými, skrifstofur o. s. frv. Í göngum og stigahúsum má 
nota F30 hurðir sbr. 11.2.3. 
Hvað sem annarri brunahólfun líður þá skal skipta húsum sem hér um ræðir í 
brunasamstæður með eldvarnarveggjum a. m. k. A120 og hurðum A60, sem ekki 
séu stærri en 600 m?, ef hús er hærra en 1 hæð. Í einnar hæðar húsum mega slíkar 
einingar vera allt að 1000 m?. Eldhús, búr og aðrar geymslur í sambandi við það, 

skulu mynda sjálfstætt brunahólf. 
Sjálflokandi hurðum má aðeins halda í opinni stöðu með segulgripum, sem stjórnað 
er af reykskynjurum. 
Í hjúkrunarheimilum, elliheimilum og öðrum slíkum stofnunum, þar sem búast má 
við, að vistmenn eigi erfitt með að bjarga sér sjálfir, ef eldur verður laus, getur 
brunamálastofnunin krafist, að svefndeildir 500 m? eða stærri séu sprinklervarðar. 

Í einnar hæðar húsum skulu burðarvirki vera B60 a. m. k. 
Léttir (ekki berandi) útveggir skulu vera a. m. k. eins öruggir og tilgreint er í 10.1.4. 
Yfirborð vegg- og loftflata í gistiherbergjum og rýmingarleiðum skal ekki vera 
lakara frá brunateknisku sjónarmiði en á klæðningu í flokki 1, ef hús er 2 hæðir eða 
meira. Klæðning skal vera í 1. flokki. 

Rýmingarleiðir. 

Svefnherbergi, sem ekki er á jarðhæð og með útidyrum, skal opnast í rýmingarleið, 
er liggi í tvær gagnstæðar áttir að óháðum útgöngum. Hámarksfjarlægð frá svefn- 
herbergisdyrum að stigahúsi skal ekki vera meiri en 25 metrar. 

Útgangar eru: 
a. útidyr á jarðhæð 
b. dyr á eldtraustu stigahúsi, með beinum útgangi undir bert loft á jörðu niðri 
c. dyr á nærliggjandi brunahólfi, sem hefur útidyr á jarðhæð, eða eldtraust 

stigahús eins og tilgreint er í b. 
Ef svefnherbergi er þannig staðsett (t. d. við enda gangs) að ekki sé hægt að uppfylla 
kröfuna um rýmingarleiðir í tvær gagnstæðar átti, þá telst rýmingarleið í eina átt 
nægjanleg, ef fjarlægð að næsta útgangi er ekki meiri en 6 metrar og unnt að komast 
framhjá honum í annan útgang lengra burtu. 
Björgunarop, sem ekki er hærra yfir jörð en 2 metrar má reikna sem útgang. 

Í stofnunum, þar sem búast má við að flytja þurfi fólk á sjúkrabörum eða í 
sjúkrarúmum, skulu gangar vera a. m. k. 2.4 metrar á breidd. Auðvelt skal vera að 
komast um stiga með sjúkrabörur. 
Í öllum hótelherbergjum skal vera uppdráttur, festur á vegg, er sýni greinilega 
útgönguleiðir af viðkomandi hæð. 

Útgöngu og neyðarlýsing. 

Þegar samanlagt flatarmál svefndeilda, sem nota sömu rýmingarleið, er meira en 
600 m?, þá skal vera útgöngu- og neyðarlýsing á rýmingarleiðum samkv. 7.7. 

Bói
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Viðvörunarkerfi. 

Í svefndeildum elliheimila, hjúkrunarheimila og annarra stofnana, þar sem ætla má 
að vistmenn séu vanbúnir að bjarga sér, ef eldur verður laus, skal vera sjálfvirkt 
brunaviðvörunarkerfi. Sama gildir um svefndeildir hótels með fleiri en 20 svefn- 
plássum. 

Viðvörunarkerfi skulu samþykkt af Brunamálastofnun ríkisins. Kerfi til þeirra 
þarfa, sem hér um ræðir skulu gefa 75 dB (A) a. m. k. 

Slökkvibúnaður. 

Setja skal upp slöngurúllur skv. 7.8. Slökkviliðsstjóri ákveður gerð og staðsetningu 
handslökkvitækja. 

SAMKOMUHÚS. 

Almenn ákvæði. 

Eftirtalin hús skulu gerð eftir þessum kafla: 
Samkomuhús, þar með talin félagsheimili, leikhús, kvikmyndahús, hljómleikahús, 
hús með fundarsölum, sýningasölum, íþróttasölum, mötuneyti fyrir 60 manns eða 
fleiri o. s. frv. Ennfremur kirkjur, safnaðarheimili og önnur hús, sem notuð eru í 
svipuðum tilgangi. 
Samkomuhús fyrir 50 manns eða færri skulu fullnægja öryggiskröfum, sem gilda um 
íbúðarhús. 
Samkomuhús fyrir 150 manns eða færri skulu fullnægja öryggiskröfum, sem gilda 
um íbúðarhús, og auk þess ákvæðum í 12.4. 
Stærri samkomuhús skulu auk þess að fullnægja öryggiskröfum um íbúðarhús, 
einnig fullnægja ákvæðum í 12.1.5. — 12.8.2. Þau gilda einnig um sali, tvo eða fleiri, 
ef þeir nota sömu rýmingarleið og eru samanlagt fyrir fleiri en 150 manns. 
Ef nota skal samkomuhús til vörusýninga eða til annarrar þeirrar starfsemi, sem 
leitt getur til þess, að brunaálag verði meira en 400 MJ/m?, þá skal gera sérstakar 
ráðstafanir til að ákvæðum í 1.1.2. verði fullnægt. Brunamálastofnun ríkisins 
ákveður, hvaða ráðstafanir skuli gera, en þær geta t. d. verið sprinkelvörn, sjálfvirkt 
viðvörunarkerfi, öruggari rýmingarleiðir o. s. frv. Slíkar ráðstafanir skal gera þótt 
hús sé ætlað fyrir færri en 150 manns. 
Fólksfjölda í samkomusal skal miða við að tveir menn komi á hvern fermetra 
gólfflatar. Í sölum með föstum sætum skal miða við sætafjölda. 

Brunahólf, brunasamstæður, brunaþol o. fl. 

Samkomusalir skulu vera sjálfstæð brunahólf A60 a. m. k., ef þeir eru ekki á 
jarðhæð í einnar hæðar húsum. Þeir skulu aðskildir frá geymslurými með A30 
hurðum a. m. k. og frá öðrum herbergjum, þar á meðal göngum með B30 hurðum. 
Gangar og forstofur í rýmingarleið skulu vera sjálfstæð brunahólf A60 a. m. k., ef 
þau eru ekki á jarðhæð í einnar hæðar húsum. Hurðir í þeim séu B30 a. m. k. 
Stigahús í rýmingarleið skal vera eldtraust A60 a. m. k. Það skal skilið frá samkom-
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usölum, forstofum og göngum (sjá 12.2.2.) með B30 hurðum a. m. k. og frá öðru 
rými með A60 hurðum a. m. k. Á milli kjallara og stigahúss skal vera A60 hurð. Ef 
hús er meira en 3 hæðir þá skal tengja stigahús við kjallara með brunastúku sbr. 
11.2.3. 
Samkomusalir með tilheyrandi forstofum, göngum, geymslum og öðru rými skulu 
mynda brunasamstæðu. Hún skal skilin frá öðrum brunasamstæðum, sem innihalda 
eldhús, svefndeildir, íbúðir og þessháttar, með A30 hurðum a. m. k. Á sama hátt 

skal skilja þær frá stigahúsi, sem er hluti af rýmingarleið svefndeildar. Frá öðrum 
brunasamstæðum skulu þær skildar með A60 hurðum a. m. k. 
Ef hús er meira en ein hæð, þá má brunasamstæða, sem inniheldur samkomusal 
ekki vera stærri en 500 m?, en 1500 m? í einnar hæðar húsi. 
Brunasamstæða með samkomusal í 1. hæðar húsi má þó vera stærri en 1500 m?, ef 
salurinn afmarkast á tvo eða fleiri vegu af útveggjum, og er skilinn frá öðrum 
vistarverum hússins með hurðum A30 a. m. k. 
Í staðinn fyrir B30 hurðir, á milli samkomusalar og forstofu, (gangs) og á milli gangs 
og stigahúss, má nota F30 hurðir, ef það er ekki brot á kröfunum í 1.1.2., að mati 
Brunamálastofnunar ríkisins. 
Sjálflokandi hurðum má aðeins halda opnum að staðaldri með segulgripi, sem 
stjórnað er af reykskynjara. 
Í einnar hæðar húsum skulu burðarvirki vera B60 a. m. k. 
Léttir útveggir (ekki berandi) skulu ekki vera lakari frá brunateknisku sjónarmiði 
en tilskilið er í 10.1.4. 

Vegg- og loftfletir. 

Klæðningar utan húss skulu vera a. m. k. í flokki 1. Klæða má veggi á samkomusöl- 
um 100 m? eða minni með klæðningu í flokki 2 í tveggja metra hæð frá gólfi. Þar 
fyrir ofan skal yfirborð veggja vera a. m. k. eins gott og á klæðningu í flokki 1, sama 
gildir um loft. Í stærri sölum skulu bæði veggir og loft vera a. m. k. í flokki 1. 

Rýmingarleiðir. 

Úr samkomusal skulu vera a. m. k. tvær óháðar rýmingarleiðir, sem næst því hvor úr 
sínum enda salar. Þær skulu liggja til öruggs staðar á jörðu niðri. Mesta fjarlægð að 
útgangi (úr samkomusal) skal vera 25 metrar. Þangað skal hægt að komast eftir 130 
sm breiðum hindrunarlausum gönguleiðum. 
Útgangar eru: | 

a. útidyr á jarðhæð 
b. dyr á eldtraustu stigahúsi í rýmingarleið 
c. dyr á aðliggjandi brunahólfi, sem hefur útidyr á jarðhæð, eða stigahús sam- 

kvæmt b. 
Rýmingarleiðir, þar með taldar dyr og gönguleiðir í sal, skulu vera það breiðar 
samanlagt, að svari til 1 sm fyrir hvern mann, sem salurinn getur rúmað, sbr. 12.1.6. 

Dyr mega þó ekki vera þrengri en 100 sm. 

Útgöngu- og neyðarlýsing. 

Útgöngu- og neyðarlýsing samkv. 7.7. skal vera í öllum samkomusölum, sem rúma 
fleiri en 150 manns. Samskonar lýsing skal vera í rýmingarleiðum þeirra.
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Reykræsting. 

Í gluggalausum samkomusölum, sem eru stærri en 200 m?, skal setja reykræstibún- 
að á þak, eða uppi við þak, Samanlagt opnunarflatarmál skal vera a. m. k. 0,5% af 
gólffleti. 

Stólaskipan o. fl. 

Í kvikmyndahúsum, leikhúsum, ráðstefnusölum og hliðstæðum byggingum skulu 
stólar vera festir við gólf eða vera spenntir saman a. m. k. 4. Frágangur skal vera 
slíkur, að stólar færist ekki til. Bil á milli raða sé a. m. k. 80 sm, og breidd einstakra 
sæta a. m. k. 50 sm. 
Ekki mega vera fleiri en 12 stólar í samfelldri röð að gönguleið, og stólaraðir ekki 
fleiri en 20. Lágmarksbreidd gönguleiðar þvert á raðir sé 130 sm, og einnig 
meðfram röðum, ef stólar eru festir í gólf, en 200 sm, ef þeir eru spenntir saman. Í 

stórum húsum ráðast breiddir þessar af því, að gangur skal vera a. m. k. 1 sm fyrir 
hvern mann, sem um hann skal fara til að komast að útgöngudyrum salar. 

Slökkvibúnaður. 

Í samkomuhúsum skulu vera slöngukefli samkvæmt 7.8. 
Slökkviliðsstjóri ákveður gerð, fjölda og staðsetningu handslökkvitækja. 

Leiksvið. 

Eftirfarandi gildir um leiksvið, sem er stærra en 100 m?. 
a. Leiksvið skal vera hægt að skilja frá áhorfendasal með stáltjaldi, sem renna má 

niður á augabragði. Það skal þola láréttan kraft a. m. k.450 N/m?(45 Kp/m?). 
b. leiksvið skal hafa reykræstibúnað á þaki eða uppi við þak. Opnunarflatarmál 

skal vera a. m. k. 10% af gólffleti. Reykræstilúgunum skal vera hægt að stjórna 
frá leiksviðsgólfi. 

c. leiksvið skal hafa handstýrt vatnsúðunarkerfi í lofti (sprinkler) 
d. frá leiksviði skulu vera tvær óháðar rýmingarleiðir. Ef önnur er um áhorfend- 

asal þá skal ganga í hana af leiksviði um brunastúku A60 með hurðum B30. 
Ekki má nota stúkuna til annars en umferðar. Bil á milli hurða skal ekki vera 
minna en 2 metrar og ekki meira en 6 metrar. 

e. Brunaslöngur á leiksviði skulu fullnægja skilyrðum í 7.8. 

SKÓLAR OG AÐRAR DAGVISTARSTOFNANIR. 

Almenn ákvæði. 

Kennsludeild þar sem nemendur eru færri en 50, skal a. m. k. fullnægja brunatek- 
niskum ákvæðum um íbúðarhús. 
Kennsludeild þar sem nemendur eru færri en 150, skal a. m. k. fullnægja brunatek- 
niskum ákvæðum um íbúðarhús, að viðbættum ákvæðum í 13.2. og 13.4. hér á eftir. 
Um kennsludeild, þar sem nemendur eru 150 eða fleiri, gilda ákvæði þessa kafla. 
Kennsludeildir, sem hafa sameiginlega rýmingarleið, reiknast sem ein deild.
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Með kennsluhúsnæði er átt við hverskyns húsnæði, sem tengt er kennslunni, eins og 
t. d. skólastofur, hópherbergi, ganga, geymslur, bókasöfn, leikfimissali, eldhús, 
borðstofur o. s. frv. Um samkomusali, sem taka 150 manns eða fleiri, gilda ákvæðin 
í kafla 12. 
Kennsludeild merkir í þessu sambandi eina eða fleiri kennslustofur með tilheyrandi 
göngum, geymslum og öðru rými, sem er beinlínis tengt deildinni. 

Brunahólf, brunasamstæður og brunaþol. 

Hver skólastofa um sig skal vera brunahólf. Hún skal vera skilin frá gangi og öðrum 
herbergjum með B30 hurð. Skólastofa með samliggjandi hópherbergi, geymslu o. 
s. frv. reiknast þó sem eitt brunahólf, ef samanlagður grunnflötur er ekki stærri en 
150 m?. Ef brunahólf eru stærri en 150 m?, þá gilda sömu ákvæði og um samkomu- 
hús, sbr. kafla 12. Ekki mega vera dyr á milli skólastofu og stigahúss. Skólastofur, 
sem ekki eru á jarðhæð með útidyrum, skulu hafa eitt björgunarop fyrir hvern tug 
nemenda og einu betur. Miða skal við þann nemenda fjölda, sem stofan er ætluð 
fyrir. 
Gangar í rýmingarleiðum skulu vera sjálfstæð brunahólf. Þá skal skilja frá geymsl- 
um og öðrum herbergjum með B30 hurðum. (Á snyrtiherbergjum mega þá vera 
venjulegar hurðir). Göngum, sem eru lengri en 50 metrar skal skipta með sjálflok- 
andi F30 hurðum, sem falla þétt í karma. 
Stigahús í rýmingarleið skal vera eldtraust A60 a. m. k. Það skal skilið með a. m. k. 
F30 hurðum frá göngum í kennsludeild og a. m. k. með B30 hurðum frá öðru rými. 
Hurð á milli kjallara og stigahúss skal þó vera A60. Ef hús er meira en 3 hæðir, þá 
skal stigi tengdur kjallara um brunastúku samkvæmt 11.2.3. 
Kennsludeild skal vera sjálfstæð brunasamstæða. Hún skal skilin frá brunasam- 
stæðu, er inniheldur svefndeild, og stigahúsi í rýmingarleið svefndeildar með A30 
hurðum a. m. k. Frá öðrum brunasamstæðum skal hún skilin með A60 hurðum a. m. 
k. Í göngum má þó nota F60 hurðir. 
Brunasamstæða sem inniheldur kennsludeild má ekki vera stærri en 600 m?. Í 
einnar hæðar húsum má hún þó vera 1200 m?. Ef brunasamstæða er stærri þá skal 
ákvæðum um samkomuhús fullnægt sbr. 12. kafla. 
Sjálflokandi hurðum má aðeins halda til lengdar í opinni stöðu með segulgripi, sem 
stjórnað er af reykskynjara. 
Í einnar hæðar húsum skulu burðarvirki vera B60 a. m. k. 
Léttir útveggir (ekki berandi) skulu vera samkvæmt 10.1.4. 

Vegsg- og loftfletir. 

Yfirborð útveggja skal ekki vera lakara frá brunateknisku sjónarmiði en á klæðn- 
ingu í flokki 1. 
Veggir og loft í kennsluhúsnæði (sjá 13.1.4.) skulu hafa yfirborð, sem ekki er lakara 
en á klæðningu í flokki 1. Ef þeir eru klæddir, þá skal klæðning vera í flokki Í eða 
betri frá brunateknisku sjónarmiði. 

Í einnar hæðar kennsluhúsnæði, sem ekki er stærra að grunnfleti en 100 m?, má 
þó nota klæðningu í flokki 2. Þetta gildir þó ekki um skólastofur, þar sem um 
sérstaka eldhættu er að ræða, eins og t. d. stofur fyrir efna- og eðlisfræðikennslu, 
föndur, skólaeldhús o. s. frv. Þar skal klæðning vera a. m. k. í flokki 1. 

B 62
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Rýmingarleiðir. 

Frá kennslustofum, sem ekki eru á jarðhæð og með útidyrum, skulu vera rým- 
ingarleiðir í tvær gagnstæðar áttir að óháðum útgöngum. Hámarks fjarlægð frá 
dyrum kennslustofu að útgangi má ekki vera meiri en 25 metrar. 
Útgangar eru: 

a. útidyr 
b. dyr á eldtraustu stigahúsi með beinum útgangi undir bert loft 
c. dyr á nærliggjandi brunahólfi, sem hefur útidyr á jarðhæð, eða stigahús sam- 

kvæmt b. 
Brunamálastofnun ríkisins getur ákveðið, að á kennslustofum, þar sem eldhætta 
getur verið veruleg, eins og t. d. í eðlis- og efnafræðistofum, föndurstofum, skól- 
aeldhúsum, o. s. frv. skuli vera tvennar útgöngudyr, svo langt hvor frá annarri, að 
engin hætta sé á því, að menn geti lokast inni í stofunni þótt eldur verði laus þar. 
Hurðir á slíkum stofum skulu opnast í rýmingaráttina. 
Samanlögð breidd rýmingarleiða skal vera a. m. k. 1 sm á mann. Skal þá miða við 
mesta mannfjölda, sem hugsanlega þyrfti að nota leiðina samtímis. Breidd dyra í 
rýmingarleið skal ákvarða eftir sömu reglu. Þær skulu þó aldrei vera þrengri en 100 
sm. 

Útgöngu og neyðarlýsing. 

Útgöngu- og neyðarlýsing samkvæmt 7.7. skal vera í skólum, sem ætlaðir eru fyrir 
fleiri en 150 nemendur. 

Viðvörunarkerfi. 

Í skólum, þar sem samanlagður gólfflötur er 800 m? eða stærri, skal vera hægt að 
gera nemendum og kennurum viðvart um hátalarakerfi eða á annan öruggan hátt, 
ef eldur verður laus. Í stærri skólum skulu vera sjálfvirk viðvörunarkerfi. 

Slökkvibúnaður. 

Í skólum skulu vera slörfgukefli samkvæmt 7.8. 
Slökkviliðsstjóri ákveður gerð, fjölda og staðsetningu handslökkvitækja. 

VERSLANIR. 

Almenn ákvæði. 

Verslanir með minni gólfflöt en 150 m? skulu a. m. k. fullnægja brunatekniskum 
ákvæðum, sem gilda um íbúðarhús. 
Ef gólfflötur verslunar er minni en 600 m?, þá skal hún fullnægja brunatekniskum 

ákvæðum, sem gilda um íbúðarhús, og þar að auki ákvæðum í 14.2. tilog með 14.4. 

Verslanir með 600 m? gólfflöt og þar yfir skulu vera samkvæmt ákvæðum í köflum 

14.2. — 14.7. hér á eftir. 
Tvær eða fleiri verslanir, sem nota sömu rýmingarleið reiknast sem ein í 

brunateknisku tilliti.
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14.1.4. 

14.2. 

14.2.1. 

14.2.2. 

14.2.3. 

14.2.4. 

14.2.5. 

14.2.6. 

14.2.7. 

14.3. 

14.3.1. 

14.3.2. 

14.4. 

14.4.1. 

14.4.2. 

14.4.3. 

Þegar rætt er um flatarmál verslana, er með talið þjónusturými, eins og t. d. 
vörugeymslur, skrifstofur, verkstæði, herbergi fyrir starfsfólk o. s. frv. 

Brunahólf, brunasamstæður og brunaþol. 

Verslanir skulu vera sjálfstæðar brunasamstæður, skildar frá göngum og stigahús- 
um með a. m. k. B30 hurðum. 
Þjónusturými skal mynda sjálfstæða brunasamstæðu, ef það er stærra en 150 m?. 
Það skal skilið með a. m:k. A30 hurðum frá öðru rými. 
Gangar, sem mynda rýmingarleið skulu vera sjálfstæð brunahólf eða brunasam- 
stæður. Þá skal skilja frá öðru rými með hurðum A30 a. m. k. 
Stigahús í rýmingarleið skulu vera eldtraust og skilin frá öðru rými með A30 
hurðum a. m. k. Hurð á milli geymslukjallara og stigahúss skal þó vera A60 a. m. k. 
Ef hús er meira en tvær hæðir og kjallari, þá skal tengja stigahús við geymslukjallara 
með brunastúku sbr. 11.2.3. 
Brunasamstæðu (eða brunahólf), sem er stærra en 1000 m?, skal verja með sjálf- 
virku sprinklerkerfi. Í einnar hæðar húsi má þó stærð brunasamstæðu (brunahólfs) 
vera allt að 2000 m? án sprinklervárnar. Mesta samanlögð stærð sprinklervarinnar 
brunasamstæðu skal vera 6000 m?. 

Ekki má vera opið samband á milli fleiri en þriggja hæða í verslunarhúsi að 
kjallara meðtöldum, og skulu þær allar vera sprinklervarðar, ef samanlagt gólfflat- 
armál þeirra er stærra en 1000 m?. Hægt er að leyfa stærri brunasamstæður en 6000 
m, en þá verður að gera auknar varúðarráðstafanir. Þær geta t. d. verið sjálfvirkur 
reykræstibúnaður, sjálfvirkt viðvörunarkerfi o. s. frv. 
Þrátt fyrir ákvæði í 14.2.2. mega sölusvæði og þjónusturými vera í sömu brunasam- 
stæðu, ef hvort tveggja er sprnkelvarið. Þetta gildir þó því aðeins að brunaálag 
og/eða eldhætta sé ekki mjög mismunandi. 
Léttir útveggir (ekki berandi) skulu vera samkvæmt 10.1.4. 

Vegg- og loftfletir. 

Yfirborð útveggja skal ekki vera lakara frá brunateknisku sjónarmiði en á klæðn- 
ingu í flokki Í. 
Yfirborð lofta og veggflata í sölurými skal ekki vera lakara frá brunateknisku 
sjónarmiði en á klæðningu í flokki 1, og ekki skal nota lakara efni til klæðningar. 

Rýmingarleiðir. 

Frá hverri brunasamstæðu skulu vera a. m. k. tvær óháðar rýmingarleiðir til í öruggs 
staðar á jörðu niðri. Útgangar úr sölurými skulu vera a. m. k. tveir, staðsettir á eða 
við gagnstæða veggi. 

Frá engum stað í brunasamstæðu má vera lengra en 25 metrar að útgangi. 
Útgangar eru skilgreindir eins og í 13.4.1. 
Samanlögð breidd rýmingarleiða (þar með taldar gönguleiðir í sölurými) skal vera 
a.m.k. 1 sm fyrir hvern mann, sem brunasamstæðan getur rúmað. Sama gildir um 
dyr í rýmingarleið. Þær skulu þó aldrei vera þrengri en 1 metri. 
Reikna skal með að í sölurými geti samtímis verið Í maður á hverja 3 m? og 1 maður 
á m? í veitingastofum.
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Útgöngu og neyðarlýsing. 

Í brunasamstæðu (með sölurými), sem er stærri en 1000 m?, skal vera útgöngu- og 
neyðarlýsing samkvæmt 7.7. 

Viðvörunarkerfi. 

Í brúnasamstæðum (með sölurými) allt að 1000 m? skal vera hægt, á öruggan hátt, 
að vara alla við, sem í samstæðunni dveljast hverju sinni, ef eldur verður laus. Í 
brunasamstæðum stærri en 1000 m?, skal vera sjálfvirkt viðvörunarkerfi. 

Slökkvibúnaður (annar en sprinkler). 

Slöngukefli skulu vera samkvæmt 7.8. 
Slökkviliðsstjóri ákveður gerð og staðsetningu handslökkvitækja. 

EINNAR HÆÐAR IÐNAÐA- OG GEYMSLUHÚS. 

Almenn ákvæði. 

Einnar hæðar iðnaðarhús (þar með talin fiskiðnaðarhús) og geymsluhús, þar sem 
brunaálag er lítið (minna en 400 MJ/m?) og starfsemi fylgir lítil eldhætta, skulu 
fullnægja ákvæðum þessa kafla. 

Brunahólf, brunasamstæður og brunamótstaða. 

Brunamótstaða burðarvirkja í þaki (sperrur, bitar, ásar o. s. frv.) skal örugglega 
vera meiri en þakklæðningar. Þetta merkir, að burðarvirki skulu: halda í a. m. k. 
jafnlangan tíma og líður, uns 5% þakflatar er brunninn í gegn, þannig að brunaloft 
komist út. Þessu skal koma til leiðar með reykræstibúnaði, auðbrennanlegum 
þakhjálmum eða þakplötum, sem dreifast jafnt á þakið og eru samanlagt a. m. k. 
5% af gólfflatarmáli. 
Brunamótstaða skal vera samkvæmt 7.5.4. 
Plata yfir kjallara skal vera steypt, a.m.k. A60, sömuleiðis burðarveggir kjallara. 
Stigar skulu vera óbrennanlegir. Þá skal afmarka í kjallara með A60 byggingar- 
hlutum og A60 hurð. 
Brunasamstæðum, sem eru stærri en 500 mí, skal skipta þannig í brunahólf, að rými 
með mjög mismunandi brunahættu og/eða verðmæti, séu í sérbrunahólfum. 

Eldfim efni skal geyma í sérstökum eldtraustum geymslum (A60 amk.), eða í 
sérstæðum smáhýsum á lóð verksmiðju (verkstæðis). Ekki má hafa meira magn 
slíkra efna í vinnusal (sölum) en svo, að nægi til eins dags notkunar. 
Ef brunasamstæða er stærri en 2000m?, þá getur byggingarnefnd eða Brunamálast- 
ofnun ríkisins krafist þess, að hún verði varin með sjálfvirku sprinklerkerfi. 

Sprinklervarðar brunasamstæður mega vera allt að 6000 m?. 
Frystigeymsla stærri en 150 mö? skal vera hólfuð frá öðrum hlutum húss með A60 
veggjum a. m. k.
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Veiðarfærageymsla stærri en 150 m? skal vera hólfuð frá öðrum hlutum húss með 
A60 byggingarhlutum a. m. k. 
Milligólf eða pallar, sem að hluta gera hús tvær hæðir, skulu vera eldtraust A60 a. 
m. k. Sömuleiðis stoðir og veggir, sem bera það uppi. Samfelld milligólf mega ekki 
vera stærri en 150 m?, og samanlagt mega þau ekki vera stærri en 70% af gólffleti. 
Í húsum, þar sem brunahólf eru ekki stærri en 1000 m? og þar sem eldhætta er lítil, 
mega milligólf þó vera A30 eða B60. Samfellt milligólf af þeirri gerð má ekki vera 
stærra en 100 m? og samanlögð stærð ekki meiri en 50% af stærð brunahólfs. 
Hleðsla á rafdrifnum forklyfturum skal fara fram í sérstöku herbergi, sem sé 
afmarkað með byggingarhlutum B60 a. m. k. Hurð skal vera B30 a. m. k. Herbergið 
skal loftræst, þannig að loftskipti séu a. m. k. 6 sinnum á klst., meðan á hleðslu 
stendur. 

Loft- og veggfletir. 

Yfirborð loft- og veggflata skal ekki vera lakara frá brunateknisku sjónarmiði en 
yfirborð á klæðningu í flokki 1. Eigi skal heldur nota lakari klæðningu. Í húsnæði 
þar sem eldhætta er lítil getur þó Brunamálastofnun ríkisins leyft klæðningu í flokki 
2, ef brunahólf er ekki stærra en 1000 m?. 

Rýmingarleiðir. 

Á hverju brunahólfi skulu vera tveir óháðir útgangar. 
Frá engum stað í brunahólfi (þar með talin milligólf) má vera lengra að útgöngu- 
dyrum en 25 metrar. 

Smurgryfjur. 

Smurgryfjur skulu búnar vélknúnum útsogsbúnaði. Hann skal tryggja loftskipti, 
sem svara til tífalds rúmmáls gryfjunnar á klst. Minnsta loftmagn skal þó vera 120 
möð/klst. Loftið skal sogað um op, sem dreifast um botn gryfjunnar, þannig að 
öruggt sé að hún viðrist öll. 

Herbergi fyrir úðamálun (,,sprautuklefar“) 

Úðamálun með brennanlegum efnum má aðeins framkvæma í herbergi sem er B60 
a. m. k. Hurð að öðru herbergi skal vera a. m. k. B30 og opnast út. Rýmingarleiðir 
frá herberginu skulu vera greiðfærar og öruggar. 
Yfirborð gólfs skal vera þannig frá gengið, að ekki myndist neistar við gólf. 
Ekki má vera eldstæði í herbergi, sem ætlað er til úðamálunar. Aðeins má nota gufu, 
heitt vatn, heitt loft eða viðurkennda rafmagnsofna til upphitunar. 

Ekki má nota bakstreymisloft, („,returluft“) ef um lofthitun er að ræða. 
Í herbergi fyrir úðamálun skal vera sjálfstætt loftræsikerfi, algjörlega skilið frá 
öðrum slíkum kerfum. Útblástursstokkur skal liggja einn sér og enda undir beru 
lofti. Auðvelt skal vera að hreinsa hann. Fjarlægð hans frá brennanlegu efni skal 

vera 30 sm a. m. k. Einnig má aðskilja hann frá brennanlegu efni með a. m. k. 12 sm 
þykkri steinsteypu.
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Ef notaður er úðunarkassi, þá skal loftræsa hann á fullnægjandi hátt, þannig að 
loft í úðunarherberginu spillist ekki af hans völdum. Loftræsistokkur frá úðunar- 
herbergi skal að jafnaði opnast undir bert loft um útvegg á herberginu. Ef hann þarf 
að liggja um annað herbergi, þá skal hann vera A30 a. m. k. 
Loftþjappa í úðunarherbergi skal fá loft beint utanfrá (útiloft). Rafmótor við slíka 
þjöppu skal vera sprengiþéttur samkvæmt vottorði frá Rafmagnseftirliti ríkisins. 

Aðeins má nota rafmagnsljós í úÚðunarklefum. Lampar skulu vera sprengiþétt- 
ir. 
Setja skal upp handslökkvitæki, sem viðurkennd eru til að slökkva í eldfimum 
vökvum, samkvæmt fyrirsögn slökkviliðsstjóra. 
Ákvæði þessi gilda jafnt, hvort sem úðamálunarklefi er í einnar hæðar húsi eða 
hærra. 

Slökkvibúnaður. 

Slökkvibúnaður skal vera samkvæmt 7.8. 
Slökkviliðsstjóri ákveður gerð og staðsetningu slökkvitækja. 

STÓRAR BÍLAGEYMSLUR. 

Almenn ákvæði. 

Bílageymslur, sem eru stærri en 100 m? að grunnfleti, skal byggja samkvæmt 
ákvæðum þessa kafla. 

Brunahólf, brunasamstæður og brunaþol. 

Bílageymslur skulu vera sjálfstæðar brunasamstæður. Þær skulu vera skildar frá 
öðru rými með a. m. k. A60 byggingarhlutum. (Sjá þó undantekningar samkvæmt 
16.2.2. — 16.2.5.). 
Samband á milli bílageymslu og annarrar brunasamstæðu skal vera um brunastúku. 
Hún skal vera eldtraust a. m. k. A60 með A60 hurð bílageymslumegin, en a. m. k. 
B30 hurð að öðru brunahólfi. Brunastúkuna má aðeins nota til umferðar. Bil á milli 
hurða skal vera minnst.2 m, en mest 6 m. 
Leyfa má dyr úr bílageymslu í aðra brunasamstæðu, ef þær eru sjaldan notaðar, og 
öruggt samkvæmt eðli málsins, að þær séu ávallt læstar þess á milli (t. d. móttaka á 
vörum, aðgangur að spennistöð o. s. frv., en alls ekki aðgangur að vinnustað). Hurð 
fyrir slíkum dyrum skal vera A60. 
Ef bæði bílageymslan og aðliggjandi brunasamstæða eru sprinklervarðar, má tengja 
þær með hurð B30 eða F30. 
Ganga má í lyftu úr bílageymslu, ef hurð á lyftuhúsi er A60 og a. m. k. B30 á öðrum 
hæðum. Ef lyftuhurð í bílageymslu er lakari en A60, þá skal ganga í lyftu um 
eldtrausta forstofu með A60 hurð. 

' Rýmingarleiðir frá bílageymslu skulu mynda sjálfstæðar brunasamstæður. Þær 
skulu skildar frá öðru rými með A60 veggjum og A60 hurðum. 
Eftirfarandi ákvæði gilda um bifreiðageymslur með gólf undir jarðyfirborði: 

a. bílageymslu 600 ? eða stærri, með loft í eða að hluta til yfir jarðhæð (fyrsti 
kjallari) skal sprinklerverja.
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16.2.8. 

16.2.9. 

16.3. 

b. bílageymslu allt að 2000 m? með loft í eða að hluta til yfir jarðhæð, þarf ekki að 
sprinklerverja, ef henni er skipt niður í einingar, sem ekki eru stærri en 100 m?. 
Veggir á milli eininga skulu vera A60 og hurðir F30. 

c. bílageymslur með reykræstibúnaði (sbr. 16.6.1.) þarf ekki að sprinklerverja, ef 
enginn staður í þeim er fjær reykræstiopi en 12 metra (lárétt fjarlægð). 

d. bílageymslu með loft undir yfirborði jarðar (2. kjallari) skal sprinklerverja. 
Eftirfarandi ákvæði gilda um bílageymslur með gólf í eða yfir jarðhæð: 

a. einnar hæðar bílageymslu 2000 m? eða stærri, skal sprinklerverja, nema hún 
hafi reykræstibúnað samkvæmt 16.6.1. og enginn staður í henni sé fjær 
reyksræstiopi en 12 metra (lárétt fjarlægð). 

b. bílageymslu sem er meira en ein hæð skal sprinklerverja nema hún hafi 
reykræstibúnað samkvæmt 16.6.1. og enginn staður í henni sé fjær reykræstiopi 
en 12 metra (lárétt fjarlægð). 

Ekki má hafa bensínafgreiðslu í bílageymslu „ né heldur nota hana til annars en 
geymslu á bílum og því, sem þeim fylgir. 

Lott- og veggfletir. 

16.3.1. Yfirborð loft- og veggflata í bílageymslum skal ekki vera lakara en yfirborð á 

16.4. 

16.4.1. 

16.4.2. 

16.5. 

16.6. 

16.6.1. 

16.6.2. 

klæðningu í flokki 1, né heldur klæðning. 

Rýmingarleiðir. 

Úr bílageymslu, sem er 600 m? eða stærri, skulu vera a. m. k. 2 óháðar rýmingar- 
leiðir úr gagnstæðum endum geymslunnar. 
Frá engum stað í bílageymslu má vera lengra en 25 metrar að útgangi. Útgangar eru 
útidyr eða dyr á öðru brunahólfi, sem hefir útidyr. Í sprinklervörðum bílageymslum 
má fjarlægð að útgangi vera allt að 50 metrar. 

Útgöngu og neyðarlýsing. 

Í bílageymslum 600 m? og stærri skal vera útgöngu- og neyðarlýsing samkvæmt 
7.1. 

Loftræsing. 

Reykræsiop í bílageymslum skulu vera á þaki þeirra eða á veggjum uppi við loft. 
Opunum má ekki loka. Þeim skal jafndreift, og samanlagt flatarmál þeirra skal vera 
a. m. k. 5% af gólffleti. Auk þessa skulu vera op við gólf á gagnstæðum veggjum. 
Samanlagt flatarmál þeirra sé 0,25% af gólffleti. 
Bílageymsla án reykræsiopa skal búin vélknúnum loftræsibúnaði. Hann skal sjúga 
eldfimar og sprengihættar lofttegundir við gólf og einnig kolsýring (CO) og blása 
þeim undir bert loft. Jafnframt skal hann blása eða soga inn ferskt loft. 

Í bílageymslu, þar sem bílar eru geymdir í lengri tíma (a. m. k. nokkra 
klukkutíma í einu að jafnaði), og sami maður dvelst skemur en 1 klst. á sólarhring, 
skulu loftskipti vera a. m. k. 3 mð/m3/klst. Útsogskerfi fyrir bílageymslur skulu 
hönnuð af sérfræðingum.
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Í bílageymslu allt að 600 m?, með gólf yfir jarðhæð, má sleppa vélknúnum loftræsi- 
búnaði, ef loftræsiop eru á gagnstæðum veggjum við gólf. Samanlagt flatarmál skal 
vera a. m. k. 0,25% af gólffleti. 
Ef heilbrigðisnefnd og byggingarnefnd leyfa, þá má nota útblástursloft frá 
lofthitunarkerfi nærliggajandi brunasamstæðu til að hita upp bílageymslu. 
Eldvarnarloka Fó0 skal vera í loftstokk, þar sem hann liggur inn í bílageymsluna. 
Hún skal loka við 70? og/eða ef reykur kemst í stokkinn, en í honum skal vera 
reykskynjari, sem lokar spjaldinu og stöðvar blástur, ef reykur kemur að honum. 

Frárennsli. 

þar, sem gólf liggur að dyrum að öðru brunahólfi, að stigum, lyftugöngum o. s. frv. 
skal gera ráðstafanir til að vökvi (bensín) sem óvart kann að hellast niður, renni 
ekki inn í nærliggjandi brunahólf á sama gólfi eða neðar. 
Í sprinklervörðum bílageymslum skulu vera frárennsliskerfi með gólfniðurföllum 
til að leiða burt slökkvivatn. 

Slökkvibúnaður. 

Í bílageymslum, sem eru stærri en 100 m?, skal vera slökkvibúnaður samkvæmt 7.8. 
Slökkviliðsstjóri ákveður gerð og staðsetningu slökkvitækja. 

HLÖÐUR, PENINGSHÚS OG VERKFÆRAGEYMSLUR. 

Peningahús skulu þannig gerð að auðvelt sé að koma dýrunum út undir bert loft, ef 
eldur verður laus. 
Brunamótstaða burðarvirkja skal vera samkvæmt 7.5.4. 
Ef peningshús með fylgirými (t. d. mjólkurklefa) er stærra en 200 mí, þá skal það 
aðskilið frá hlöðu með eldvarnarvegg A120. Hurðir á milli hlöðu og peningshúss 
skulu þá vera A60. 
Loft- og veggfletir skulu ekki vera lakari frá brunateknisku sjónarmiði en harð- 
pressaðar spónaplötur. 
Í súgþurrkunarklefa má aðeins vera blásari og það, sem honum fylgir. Loftstokk frá 
blásara skal vera hægt að loka örugglega, þannig að hægt sé að fyrirbyggja að 
hlöðueldur fái loft frá stökkum. 
Verkfærageymslu skal aðskilja frá hlöðu og peningshúsi með eldvarnarvegg A120. 
Að öðrum kosti skal bil vera samkvæmt 2.1. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 55 frá 8. maí 1969, staðfestist hér með 
til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hér eiga hlut að máli. 

Jafnframt falla úr gildi eidri brunamálasamþykktir og ákvæði, sem brjóta í bág við 
reglugerð þessa. 

Félagsmálaráðuneytið, 8. júní 1978. 

Gunnar Thoroddsen 
  

Hallgrímur Dalberg 

  

Stjórnartíðindi B 23, nr. 269. Útgáfudagur 16. ágúst 1978.
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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 vatns- 

magn, 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. 90.00 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 míinútulitra er kr. 23 652.00 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 %“ ............0002000.00.0 0... kr.  780.00 
b) fyrir mæla eða hemla 19—2“ „............00.00 0... — 1 750.00 
ce) fyrir mæla eða hemla 3“ og stærri ..........00000 000... — 3500.00 

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. 

B 63 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Þó er heimilt að láta líða lengri tíma enn 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. 1632.00. 

6. gr. 
Gjalddagi hitaveitugjalda er við framvísun reiknings eða tilkynningar um 

reikningsupphæð. 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: Heimæðargjald 

(utanmál) m3 

Allt að 400 249 883.00 kr. 
400— 2000 249 883.00 kr. fyrir — 400 m3-} 200.00 kr./m? þar yfir 

2 000— 6000 569 883.00 kr. fyrir 2000 mö 170.00 kr./m? þar yfir 
6 000—10 000 1249 883.00 kr. fyrir 6000 mð-}- 150.00 kr./m? þar yfir 

Meira en 10 000 1849 883.00 kr. fyrir 10 000 mð-- 131.00 kr./m? þar yfir 

Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstökum mælum eða hemlum 
frá hitaveitunni og skal þá greiða kr. 30 000.00 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 heimæðargjaldið gjaldkræft. Þó er 

heimilt að veita gjaldfrest allt að 5 árum, ef samið er um það á gjalddaga. Í slíkum 
samningi skal kveðið á um vexti af eftirstöðvum gjaldsins. 

III. 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 lokun ber að tilkynna með 5 daga fyrirvara. Allan kostnað af 
lokun og opnun á ný greiðir sá, sem vanskilum veldur kr. 3240.00 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 bilun- 
um og sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun heita vatnsins.
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Gjaldskrá þessi sem samþykkt er af borgarstjórn Reykjavíkur er hér með 
staðfest skv. 28. gr. orkulaga nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast gildi 16. ágúst 1978 
og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis, nr. 18 23. janúar 1978. 

Iðnaðarráðuneytið, 10. ágúst 1978. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson. 

10. ágúst 1978. . Nr. 271. 
AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Akureyrar nr. 393 3. nóvember 1977. 

4. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 
Fyrir afnot af heitu vatni (varmaorku) úr veitukerfi hitaveitunnar skal greiða 

orkugjald: 
A) Samkvæmt magnhemili kr. 5 000.00 fyrir hvern mínútulitra á mánuði. 
B) Samkvæmt vatnsmæli kr. 250.00 fyrir hvern rúmmetra vatns. 

Þegar um ofnot 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. 

Jöfnur í 7. gr. gjaldskrárinnar, sem gilda um útreikning á heimæðagjaldi verði 
þannig: 

a liður; H:= 259 400  283x V 
b liður; H = 389 100 425 x V 

H 
n 

c liður; H== x (259 400 - 283 x V) 
259 400 x n 283 x Va 

  

8. gr. gjaldskrárinnar, fyrsta setning, orðist þannig: 

Af húsnæði, sem tengist hitaveitu eftir að það hefur verið tekið í notkun, gjald- 
fellur hluti heimæðagjalds, allt að helmingur gjaldsins, þegar hafin er lagning dreifi- 
æða og götuæða veitukerfis, sem bundin er ákveðnum framkvæmdaáföngum í við- 
komandi hverfum, en eftirstöðvar gjaldsins sjaldfalla, þegar tengingu heimæðar er 
lokið. Miða skal endanlegt heimæðagjald við gildandi gjaldskrá þegar tenging fer 
fram. 

11. gr. gjaldskrárinnar, fyrsta málsgrein, orðist þannig: 
Hitaveitugjöld samkvæmt gjaldskránni eru miðuð við vísitölu byggingarkostn- 

aðar 1. júlí 1978, 217 stig. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 
1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 16. ágúst 1978 og birtist til eftirbreytni 
öllum, sem hlut eigi að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 10. ágúst 1978. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  
Kristmundur Halldórsson.
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GJALDSKRÁ 

Rafmagnsveitu Reykjavíkur. 

1. gr. 
Gjaldskrá þessi gildir fyrir orkuveitusvæði Rafmagnsveitu Reykjavíkur. 

Verð á rafmagni til lýsingar er sem hér segir: 
2.1. Kr. 25.88 hver kWst. 
2.2. Kr. 109 973.00 hvert árskilówatt í uppseitu afli til úti- og götulýsingar. Lýsing 

þessi stjórnast af ljósnemabúnaði Rafmagnsveitunnar. Auk orkukostnaðar er 
allur eðlilegur viðhaldskostnaður lýsingarkerfisins innifallinn í verðinu en not- 
andi greiðir stofnkostnað að fullu. 

ð. gr. 
Heimili o. fl. 

Verð á rafmagni til almennrar heimilisnotkunar svo og til notkunar í sjúkra- 
húsum, heilsuverndarstöðvum, vistheimilum, elliheimilum og hliðstæðum stofnunum, 

til eldunar á veitingahúsum og gistihúsum og til súgþurrkunar á heyi er sem hér 
segir: 
3.1. Kr. 19.82 hver kWst. Lágmarksgjald er kr. 991.00 á ársfjórðungi. 

4. gr. 
Vélar. 

Verð á rafmagni til vélanotkunar er sem hér segir: 
1. Kr. 25.88 hver kWst. 
2. Kr. 5.53 hver kWst. og kr. 17525.00 hvert árskilówatt samkvæmt mælingu 

miðað við 15 mínútna meðalgildi afls, enda sé lágmarksafl 30 kW. 
4.3. Kr. 38.82 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. 7.68 hver kWst. til húshitunar, en hún er undanþegin verðjöfnunargjaldi 

og sölugjaldi og kr. 10.21 hver kWst. til annarrar hitunar. Heimilt er að krefjast 
lágmarksgjalds kr. 102 100.00 á ári. 

5.2. Kr. 4.44 hver kWst. til húshitunar, en hún er undanþegin verðjöfnunargjaldi 
og sölugjaldi og kr. 5.91 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. 

5.3. Kr. 2.30 hver kWst. til húshitunar, en hún er undanþegin verðjöfnunargjaldi 
og sölugjaldi og kr. 3.07 til annarrar hitunar. Straumur til hitunar skv. þessum 
lið er rofinn allt að tólf klukkustundum á tímabilinu kl. 9.00--21.00. 

5.4. Kr. 4.09 hver kWst. á tímabilinu kl. 22.00—-9.00 og kr. 17.36 hver kWst. á tíma- 
bilinu 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.
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Fyrir tæki þau, sem notuð eru við rafmagnssölu, skal ársleiga fyrir hvert tæki 
vera sem hér segir: 

Orkumælir, einfasa ..............0.0..... 0... kr.  660.00 
Orkumælir, þrífasa ................0... 00 — 2 650.00 
Orkumælir, þrífasa með straumspennum ..........0.0 0... — 4 460.00 
Aflmælir — 4310.00 
Aflmælir með straumspennum ............000..00 0. — 6 790.00 
Tvígjaldsorkumælir .„..............0... 0 — 4310.00 
Tvígjaldsorkumælir með straumspennum ..........00.0.... — 6 790.00 
Móttökuliði, einpóla ...........0..0.000..0.0 0. — 2 980.00 
Móttökuliði, þrípóla .........0..0.0.0.00.. 0. — 4310.00 

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. 

7.2. Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar fyrir fullgerðar húsveitur og Þbráða- 
birgðaheimtaugar fyrir byggingarstaði. 

Aðalheimtaugar. 
7.3. Heimtaugagjöld fyrir aðalheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Málstraumur (A), Stofngjald Lengdargjaldil) 
málraun (KVA) kr. kr./m 

GJA 1-fasa 134 000.00 Innifalið 
GJA 3-fasa 144 700.00 —- 

100A — 172 000.00 — 
200A — 277 200.00 — 
315A — 577 700.00 — 
300kVA — 807 400.00 Skv. kostnaði 
500kVA —- 1347 600.00 -— 
800kVA — 2 155 000.00 — 

Bráðabirgðaheimtaugar. 

74. Heimtaugagjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfar- 
andi töflu: 

Lengdargjald1)2) 
Málstraumur Stofngjald Jarðstrengur Loftlína 

kr. kr./m kr./stólpa 

GJA 1-fasa 23 800.00 3 500.00 44 800.00 
GJA 3-fasa 33 400.00 3 500.00 52 100.00 

100A — 35 400.00 4 600.00 59 600.00 

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 5 metra innan lóðarmarka í jarðstrengs- 
heimtaug og fyrir hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlinuheimtaug.
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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 
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 breyting fer fram. 

8. gr. 
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 1500 kr. 

12. gr. 

Fyrir tengingu ásamt aftengingu vegna skammtímanotkunar, svo sem land- 

tengingu skipa, skal greiða gjald 2100 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 2900 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 raf- 

magnsgjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, nema annað sé tekið fram.
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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, samkvæmt reglugerð Rafmagnsveitu Reykja- 
víkur nr. 455 20. desember 1977 og birtist til eftirbreytni öllum er hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykjavíkur nr. 368 27. 
október 1977. 

Iðnaðarráðuneytið, 9. ágúst 1978. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson. 

9. ágúst 1978. Nr. 278. 

GJALDSKRÁ 

Rafveitu Hafnarfjarðar. 

I. RAFORKA 

Rafveita Hafnarfjarðar selur raforku á þann hátt og við því verði, er hér segir: 

A. Lýsing. 

1. Um kWh-mæli á 77.15 kr. hverja kWh. 
2. Um kWh-mæli á 32.05 kr. hverja kWh, auk fastagjalds, er nemi 9663.00 kr. á 

ári fyrir allt að 25 m? gólfflatarmáls í rúmi því, er lýsa skal og 183.00 kr. fyrir 
hvern m? umfram 25 m?. Fullt fermetragjald skal greiða af gólffleti í búðum, 
vinnustofum og skrifstofum, en fyrir geymslur og ganga skal greiða 92.00 kr. 
á m? á ári. 

Séu notaðir flúrskinslampar, natriumlampar eða kvikasilfurslampar með 
ófasviksjöfnuðum straumrásum er heimilt að miða orkugjald skv. 1. og 2. tölu- 
lið við kilóvoltamperstundir í stað kílówattstunda. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

1. Um kWh-mæli á 17.50 kr. hverja kWh og auk þess fastagjald 1 799.00 kr. á ári 
fyrir hvert herbergi, sem ætlað er til íbúðar og eldhúss, en ekki ganga, baðher- 
bergi eða geymslur. 

C. Vélanotkun. 

1. Um kWh-mæli á 32.05 kr. hverja kWh. 
2. Um mæla þannig reiknað, enda sé aflnotkun minnst 5 kW. Aflgjald skv. 

kW-mæli á 18 788.00 kr. hvert árskW. Auk þess skal greitt orkugjald skv. 
kWh-mæli 6.77 kr. hverja kWh. Minnsta aflgjald er 93 940.00 kr. á ári. Verði 
raunstuðullinn lægri en 0.8 er heimilt að miða aflgjaldið við 90% af mestu 
kVA-notkun í stað mestu kW-notkunar.
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D. Hitun. 

Um kWh-mæli á 13.90 kr. hverja kWh. 
Um kWh-mæli á 17.15 kr. hverja kWh. 

Um kWh-mæli á 3.95 kr. hverja kWh, enda megi rjúfa strauminn Í allt að 

3 klst. á dag, á tímum mesta álags rafveitunnar. 

Um kWh-mæli á 6.55 kr. hverja kWh, enda megi rjúfa strauminn í allt að 3 klst. 

á dag, á tímum mesta álags rafveitunnar. 

Um kWh-mæli á 2.06 kr. hverja kWh, enda megi rjúfa strauminn Í allt að 12 

klst. á sólarhring. 
. Um kWh-mæli á 341 kr. hverja kWh, enda megi rjúfa strauminn í allt að 12 

klst. á sólarhring. 
Um kWh-mæli á 7.11 kr. hverja kWh til hitunar á bílageymslum og þeim stöð- 

um, þar sem hitunar er aðallega þörf að vetri til, enda megi rjúfa strauminn í 

allt að 5 klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar. 

Um kWh-mæli á 9.45 kr. hverja kWh til notkunar fyrir leirbrennsluofna, enda 

megi rjúfa strauminn á tímabilunum kl. 10.30 — 12.30 og kl. 17.00 — 20.00. 

Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 

a) Að vélaafl, götulínur 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 rafveit- 

unnar og Rafmagnseftirlits ríkisins, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum 

og hitastillar notaðir, þegar þess er krafist. 

d) Að húsnæðið fullnægi þeim lágmarkskröfum um einangrun, sem rafveitan 

kann að setja. 
e) Að lagðar séu fram niðurstöður útreikninga á hitaþörf þess húsrýmis, er 

hita skal, þegar þess er krafist og skal þá tekið fram, við hvaða minnsta úti- 

hita hitaþörfin sé miðuð. 

E. Stórnotkun. 

Um mæla þannig reiknað, enda sé aflnotkun minnst 200kW. 
Aflgjald: 34 244 00 kr. hvert árs-KW. 

Orkugjald: 3.82 kr. hverja kWh. 
Sala skv. þessum lið er háð ákvörðun rafveitunefndar. 

F. Önnur notkun. 

Rafveitustjóra er heimilt að veita afslátt frá framangreindum verðlagsákvæð- 

um á liðnum A tilD 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 kWh-mæli 

á 39.36 kr. hverja kWh. 

Gjöld fyrir götu- og hafnarlýsingu: 110 554 00 kr. hvert árskilówatt, þótt mæli- 

tækium verði ekki við komið, enda greiði þá notandi að auki stofnkostnað og 

viðhaldskostnað að fullu eftir ákvörðun rafveitunnar. Þó ákveður bæjarstjórn. 

gjald fyrir götulýsingu í Hafnarfirði skv. tillögu rafveitunefndar, sem gerð 

skal árlega við afgreiðslu fjárhagsáætlunar bæjarins. 

Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitustjóri selja raforku eftir sérstökum 

samningi, þó eigi lengur en til eins árs Í senn, nema samþykki rafveitunefndar 

komi til.
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G. Mælaleiga. 

Af einfasa mælum kr. 99.00 á mánuði. 
Af þrífasa mælum til og með 100 A, kr. 236.00 á mánuði. 
Af þrífasa mælum yfir 100 A, kr. 448.00 á mánuði. 
Af mestumælum kr. 833.00 á mánuði. 
Ársleiga eftir önnur mælitæki og rofa skal vera sem næsi 15% af verði við- 

komandi tækis. 
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Il. 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 laflan sýnir: 

Jarðlíina Loftlína 
Málstraumur Lágmark Yfirlengd Lágmark Yfirlengd 
stofnvara kr. kr./m kr. kr./stólpa 

220 V kerfi 

63 A 1-fasa 61 800 3450 46 500 45 400 
100 Á 1-fasa 74 500 4110 59 200 56 700 
63 A 3-fasa 76 900 4110 59 200 56 700 

100 A 3-fasa 97 200 4670 67 100 70 400 
125 A 3-fasa 119 100 5 230 83 900 73 800 
200 A 3-fasa 185 800 7 090 132 900 84 300 
300 A 3-fasa 268 300 8610 

380 V kerfi 

63 A 1-fasa 61 800 3450 52 800 45 400 
63 A 2-fasa 74 500 3450 53 200 56 700 
63 A 3-fasa 104 200 4110 80 200 56 700 

100 A 3-fasa 164 700 4 670 119 100 70 400 
125 A 3-fasa 206 100 5 230 144 600 73 800 
200 A 3-fasa 322 100 7090 229 000 84 300 
300 ÁA 3-fasa 465 300 8610 

Fyrir heimtaugar með meiri flutningsgetu en taflan segir til um (hér kann að 
þurfa dreifistöð) skal greitt heimtausargjald, er nemi 2551.00 kr. 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 samkvæmt töflunni. 

Lengd jarðlínuheimtausar, 63—200 A í 220 V kerfi og 68—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 heimtangar reiknuð 
löfn lengd jarðstrengs frá varkassa að loftlínustólpa. Þveri jarðlínuheimtaugin ak- 
braut, skal breidd akbrautar ekki reiknuð með. — Lengd stærri jarðlíinuheimtansar, 
en að ofan greinir, reiknast frá varkassa að rofa í dreifistöð. Yfirlengd reiknast ekki 
af vegarlengd, sem er umfram 100 m frá varkassa. Yfirlengdin reiknast sem yfir- 
lengd jarðlinu skv. töflu, þótt heimtangin sé tekin frá loftlínu. Lengd loftlínuheim- 
fangar, 63—-100 A í 220 og 380 V kerfi, reiknast frá næsta stólpa í notendalínu við 
sötu stystu greiðfæru leið að varkassa. Þurfi að setja stólpa fyrir heimtaug nær húsi 
en 40 m, svo að hún nái löglegri hæð, skal greiit umframgjald kr. 28 000.00 fyrir 
stólpann. 

Séu tvær eða fleiri heimtaugar sameiginlegar að hluta, er rafveitunni heimilt að 

jafna lengdargjiöldum niður á umsækjendur heimtauga. Sé nauðsynlegt að setja upp 
dreifistöð vegna ákveðins notanda og hún að mestu leyti notuð í hans þágu, skal 

B 64



Nr. 273 496 9. ágúst 1978. 

notandanum skylt að leggja til lóð undir stöðina, rafveitunni að kostnaðarlausu 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 krefjast sérstaks aukagjalds af húseiganda eða gera honum að greiða fyrir heim- 
taugina 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 fyrir heimtaugar, hvort tveggja miðað við gildandi gjaldskrá, þegar 
breytingin fer fram. Húseigandi skal kosta breytingar á stofntaug innanhúss, sem 
þessu kann að vera samfara og taka á sig annan kostnað, er af þessu kann að stafa. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum innan lögsagnarumdæmis Hafnar- 
fjarðar, Garðabæjar og Bessastaðahrepps. 

III. OPNUNARGJÖLD 

1. Hafi gjald skv. gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar fyrir veit- 
una hafi komið, skal taka gjald fyrir enduropnun 3 000.00 kr. 
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 3 000.00 kr. 
gjald á skrifstofu rafveitunnar. Sé opnað utan venjulegs vinnutíma, er þó heim- 

ilt að krefjast opnunargjalds samkv. kostnaði. 
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IV. ÝMIS ÁKVÆÐI 

Rafveitunefnd er heimilt að breyta hitatöxtum til samræmingar við nágrannasveit- 

urnar. 
Hækki innkaupsverð á raforku, er rafveitunefnd heimilt að hækka gjaldskrá þessa 

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. nóv- 
ember 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% viðlagasjóðssjald, 1% í sjóð til að draga úr áhrifum verð- 

hækkana á olíu til íbúðarhitunar og 13% verðjöfnunargjald til að bæta fjárhag Raf- 
magnsveitna ríkisins, samtals 33%, eru talin með í upphæð gjalda þeirra, sem um 

ræðir í I. kafla gjaldskrár þessarar nema á töxtum DI1, D3, D5 og D7. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, 
og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, til að taka gildi 16. ágúst 1978, og birtist til eftir- 
breytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis, nr. 366 27. október 1977. 

Iðnaðarráðuneytið, 9. ágúst 1978. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Kristmundur Halldórsson.
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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. 78.91 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. 30.86 hverja kWst. auk fastagjalds, sem er kr. 343.75 

á hvern fermetra í rúmi því er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal greiða af gólftleti 
í búðum, vinnustofum og skrifstofum, en fyrir geymslur og ganga skal greiða kr. 114 
á ári af hverjum fermeter. 

a) 

b) 

b) 

a) 

b) 

a) 
b) 

B. Raforka til almennrar heimilisnotkunar. 

Um kWst.-mæli á kr. 19.73 hverja kWst. 

C. Vélanotkun o. fl. 

C—I1. Um kWst.-mæli á kr. 4451 hverja kWst. Hafi vélar mjög stuttan notk- 
unartíma má krefjast minnsta árgjalds kr. 21 665.00. 
C—2. Vélanotkun til bráðabirgða um kWst.-mæli á kr. 44.51 hverja kWst. 

C—3. Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla er yfir 20 kW: 
Um kWst.-mæli á kr. 6.55 hverja kWst. auk fastagjalds kr. 21 665.00. Notað 
afl telst vera meðalálag á árinu mælt yfir stundarfjórðung hvert kW. 
Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja þannig: Um kWst.-mæli á kr. 6.55 
hverja kWst. auk fastagjalds kr. 20 500.00 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: 
Af notuðu afli mælt í stundarfjórðung kr. 21 665.00 á kW á ári. 
Af allri notkun kr. 6.55 hverja kWst. Samkvæmt gjaldskrárlið þessum heim- 
ilast að selja raforku til vélareksturs, hitunar og ljósa, en reikna skal gólf- 

flatargjald vegna ljósa kr. 343.75 á ferm. í vinnusölum, kaffistofum og öðrum 
slíkum, en kr. 114.00 á hvern ferm. í vörugeymslum, efnisgeymslum, frysti- 
klefum og þess háttar. Þar sem erfitt er að greina á milli hverjum þessara 
flokka gólfflatargjald skal reikna eftir, skal greiða kr. 188.00 á hvern fermetra 
á ári. 

D. Hitun. 

D—1. Um kWst.-mæli á kr. 8.70 hverja kWst. án rofs. 
D—2. Um kWst.-mæli með rofi í eina til þrjár klst. á dag kr. 5.00 hverja kWst. 
D—3. Um afl- og orkumæla: 
á kr. 5.00 hverja kWst. auk fastagjalds af mestu aflnotkun á ári kr. 4197.00 
hvert kW. 
Ef ekki eru tök á að mæla aflnotkun, skal greiða samkv. ástimplun hitatækja 
og fullt álag. 
D-—4. Um kWst.-mæli á kr. 2.50 hverja kWst. með rofi frá kl. 08.00—-23.00. 

Skilyrði fyrir raforkusölu til húsahitunar. 

Að aflvél, spennar, götustrengir og línur þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
Að notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina.
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c) Að notandi kostaði teikningu og uppsetningu á álagstýriofnum 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 

notaðir 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. 23.50 hverja kWst. 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. 40.00. 
Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kWst.-mæli á kr. 7.15 hverja kWst. 

ef straumur er rofinn frá kl. 8.30—-22.00 eða um tvígjaldsmæli kr. 5.73 hver kWst. 
á tímanum frá kl. 22.00—8.30 og kr. 17.93 hver kWst. frá kl. 8.30—22.00. 

Til gatna- og hafnarlýsinga á kr. 23.20 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. 

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. ....00000000. kr. 120.00 pr. mán. 
2. Af þrífasa mælum upp að 50 amp. .......00000.000... — 143.50 pr. mán. 
3. Af þrífasa mælum 50 til 200 amp. .....0.0.0000.0.0... — 358.70 pr. mán. 
4. Af þrífasa mælum yfir 200 amp. ......0.0000 000... — 538.00 pr. mán. 
5. Af álagsstýringarliðum .............200.00000.0000.. — 538.00 pr. mán. 

Af öðrum mælitækjum en þeim sem nefnd eru í gjaldskránni, skal ársleigan 
vera sem næst 20% af verði mælitækis. 

Il. 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. Heimtaugagjöld ákveðast þannig: 

Málstraumur Hámarks- Heimtaug- 
stofnvara afl argjald 

amp. kVa kr. 

1. 2... 3 60 22 99 040.00 
D. 3 >< 100 38 143 780.00 
BL 3 X 200 75 sp. 283 100.00 
Á. 3 > 350 132 sp. 471 525.00
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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 
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 
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 ................0.200 0... 00. kr. 20 540.00 
Fyrir 60 amp. þrífasa ................... 0000. — 25 900.00 

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. 
£f 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. 2 800.00. 

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 2 800.00 
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. ó8 29. april 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 16. ágúst 1978. 
Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis nr. 470 29. desember 1977. 

Iðnaðarráðuneytið, 10. ágúst 1978. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson.
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AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Suðureyrarhrepps 

nr. 226 26. maí 1977. 

4. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 

a) Fastagjald, kr. 469.00 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 

b) Vatnsgjald kr. 3 765.00 á mánuði fyrir hvern mínútulítra á hámarksstillingu 

hemils. 

Á gjöld þessi leggst söluskattur og hliðstæðir skattar skv. gildandi lögum og 

reglum á hverjum tíma. 

10. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 

Hitaveita Suðureyrarhrepps hefur rétt til að loka aðrennsli að húsi eða íbúð not- 

anda, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun bera að tilkynna 

með Jja daga fyrirvara. 

Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá, sem í vanskilum er, kr. 1 550.00 

í hvert skipti. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem samþykkt er af hreppsnefnd Suðureyrarhrepps 

staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast gildi 

16. ágúst 1978. 

Iðnaðarráðuneytið, 10. ágúst 1978. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson. 

Nr. 276. 10. ágúst 1978. 
GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Grindavíkur. 

I. RAFORKA 

Rafveita Grindavíkur selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

A. Lýsing. 

A-—-A1. Um kWst.-mæli á kr. 78.91 hverja kWst. Við þessu verði skal selja hvers 

konar notkun raforku, sem ekki kemst undir aðra liði þessarar gjaldskrár. 

A—9. Um kWst.-mæli á kr. 30.86 hverja kWst. auk fastagjalds, sem er kr. 343.75 

á hvern fermetra gólfflatar í rúmi því er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal greiða 

af sólffleti í búðum, vinnustofum og skrifstofum, en fyrir seymslur og ganga skal 

greiða kr. 114 á ári af hverjum fermetra. 

B. Raforka til almennrar heimilisnotkunar. 

Um kWst.-mæli á kr. 19.73 hverja kWst. auk mælaleigu.
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C. Vélanotkun o. fl. 

C—1. Um kWst.-mæli á kr. 44.51 hverja kWst. Hafi vélarnar mjög stuttan notk- 
unartíma má krefjast minnsta árgjalds kr. 21 665.00. 

C—2. Vélanotkun til bráðabirgða um kWst.-mæli á kr. 4451 hverja kWst. 
C—3. Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla er yfir 20 kW: 

a) Um kWst.mæli á kr. 6.55 hverja kWst. auk fastagjalds kr. 21 665.00. 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. 6.55 
hverja kWst. auk fastagjalds kr. 20 500.00 á 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. 21 665.00 á KW á ári. 
b) Af allri notkun kr. 6.55 hverja kWst. Samkvæmt gjaldskrárlið þessum heim- 

ilast að selja raforku til vélareksturs, hitunar og ljósa, en reikna skal gólf- 
flatargjald vegna ljósanotkunar kr. 343.75 á hvern ferm. í vinnusölum, kaffi- 
stofum og öðrum slíkum, en kr. 114.00 á hvern ferm. í vörugeymslum, efnis- 
seymslum, frystiklefum og þess háttar. Þar sem erfitt er að greina á milli hverjum 
þessara flokka sólfflatargjald skal reikna eftir, skal greiða kr. 188.00 á hvern 
fermetra á ári. 

D. Hitun. 

Söluskattsfrítt frá 1. desember 1973. 

D—1. Um kWst.-mæli á kr. 8.70 hverja kWst. 
D—2. Um kWst.-mæli með rofi í eina til þrjár klst. á dag kr. 5.00 hverja kWst. 
D—3. Um afl- og orkumæla: 

a) á kr. 5.00 hverja kWst. auk fastagjalds af mestu aflnotkun á ári kr. 4197.00 
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. 2.50 hverja kWst. með rofi frá kl. 08.00—-23.00. 

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 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. 23.50 hverja kWst. enda sé notkunin mæld um sérmæli og suðu- 
tæki fasttengd.
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Til nota um vinnulagnir við byggingar meðan á byggingu stendur um kWst.- 

mæli á kr. 40.00 hverja kWst. 

Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kWst.-mæli á kr. 7.15 hverja kWst. 

ef straumur er rofinn frá kl. 8.30—22.00 eða um tvígjaldsmæli kr. 5.73 hver kWst. 

á tímanum frá kl. 22.00—8.30 og kr. 17.93 hver kWst. frá kl. 8.30—22.00. 

Til gatna- og hafnarlýsinga svo og vinnulýsingar við nýbyggingar og aðra 

mannvirkjagerð á kr. 23.50 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 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. 

  

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. 00... kr. 120.00 pr. mán. 

2. Af þrifasa mælum upp að 60 amp. 00.00.0000... —- 143.50 pr. mán. 

3. Af þrífasa mælum 50 til 200 amp. „00.00.0000... — 858.70 pr. mán. 

4. Af þrífasa mælum yfir 200 amp. 20.00.0000... 0... — 538.00 pr. mán. 

5. Af álagsstýringarliðum .......0.0.00000 0... nn... — 538.00 pr. mán. 

Af öðrum mælitækjum en þeim sem nefnd eru í gjaldskránni, skal ársleigan 

vera sem næst 20% af verði mælitækis. 

III. 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. Heimtaugagjöld ákveðast þannig: 

Málstraumur Hámarks- Heimtaug- 

stofnvara afl argjald 

kVa kr. 

1. 3 60 22 99 040.00 

9. 3 < 100 38 143 780.00 

3. 3 > 200 75 sp. 283 100.00 

Á. 3 X 350 132 sp. 471 525.00 

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 

samþykkis rafveitustjóra um gerð og frágang pipu, 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..0000enecnrrnnenrn nr kr. 20 540.00 

Fyrir 60 amp. þrífasa ........0.0.0000aeneneerenenrnnr nr. — 25 900.00
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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 

heimtaugargjald 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- 

innanr 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 samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar komi, 
skal greiða gjald fyrir enduropnun kr. 2 800.00 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 bæit úr því og greitt 2 800.00 
fyrir enduropnun til innheimtu rafveitunnar. 

V. SÖLUSKATTUR, GJALDSKRÁRBREYTINGAR O. FL. 

Innifalinn 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 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. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 16. ágúst 

1978. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis nr. 427 29. desember 1977. 

Iðnaðarráðuneytið, 10. ágúst 1978. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
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 ..........2000000 0000 kr. FI 
Orkugjald ..........202000 00 .0.sveen ss — 109.32 á kWst. 

1.2. Fast gjald ...........000000.0000n0 0 — FIi4F2 
Orkugjald ..........00000.00 000 — 58.93 á kWst. 

2. Notkun til heimilisþarfa, búrekstrar o. fl. 

21. Fast gjald ...........2.2000.0.0nn ens kr. FI4-F3 
Orkugjald ...........0.000 0000 nn nn —- 28.44 á kWst. 
Markmæling: 

2.3. Aflgjald, lágmarksstilling 2-4 kW ................ — 37 400.00 á kW á ári 
Aflgjald, umfram 4 kW að hámarksaflstillingu 20 kW — 20 255.00 á kW á ári 
Orkugjald af allri notkun ..........0000.0.0.....0. — 4.36 á kWst. 
Orkugjald af notkun umfram aflstillingu .......... — 28.44 á kWst. 

3. Vélanotkun o. fl. 

3.1. Fast gjald ............000000 000 nn ne kr. FI-4-F2 
Lágmarksgjald  ..........0.00000 000... — SXF1 á ári 

Orkugjald ...........0000000 00 0e en — 58.93 á kWst 
3.2. Aflgjald, lágmark 3 KW ......00.00 00 — 109 910.00 á ári 

Aflgjald, umfram 3 KW .....0000.0 0000 — 29645.00 á kW á ári 
Fast gjald ...........0200 0000. eens — F1-F3 
Orkugjald ........0..00000000 nn. — 10.94 á kWst. 

3.4. Til súgþurrkunar á tímabilinu frá 1. júní til 31. okt. 
Aflgjald  .........0000 0000 kr. 11 047.00 á kW á ári 
Fast jgjald .........20202000 00... — F1 
Orkugjald ..........00.0000 0000 4.78 á kWst. 

4. Húshitun, íbúðarhúsnæði. 

4.1. Fast gjald ...........00000.00n ee ner kr. FI-4-F4 
Orkugjald ..........02.00000 0000 nn — 15.91 á kWst. 
Roftími allt að 1 klst. á dag. 

4.2. Fast gjald, lágmark 2 KW .......000.000000 00... — F1I4F4 
Orkugjald ..........0.00000.00 00. e nn — 6.78 á kWst. 
Roftími allt að 2X1,5 klst. á dag. 
Markmæling: 

4.3. Fast gjald ..........22000 0000 ner — Fi 
Aflgjald, lágmarksstilling 5 KW ......0...00000... —  39535.00 
Aflgjald, umfram 5 kW að hámarksaflstillingu 20 kW — 7 907.00 á kW á ári 

Orkugjald af allri notkun ........0.000000 000. ..00. —— 4.61 á kWst. 

Orkugjald af notkun umfram aflstillingu .......... — 28.44 á kWst. 
Roftími allt að 2X1.5 klst. á dag.
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44. Fast gjald, lágmark 2 KW .........0.00.0.00 0. — F1-4F4 
Orkugjald ..............22000....e sen — 3.56 á kWst. 
Roftími allt að 15 klst. að degi til. 

5. Utanhússlýsing. 

ö.1. Fast gjald ................0000 0000 kr. F1 
Fyrir hvert götuljósker .............00000000..0.... — MXFI1 á ári 
Orkugjald ..............2....0.. 0... — 13.67 á kWst. 

9.2. Fast gjald ................00.00.00. nn. — Fl 
Orkugjald ..............2....0.. 0... — 28.98 á kWst. 

6. Húshitun fyrir annað en íbúðarhúsnæði. 

6.1. Fast gjald ...............200000 000... kr. F1I--F4 
Orkugjald ..............22000.0 0000 — 17.53 á kWst. 
Roftími allt að ein klst. á dag. 

6.2. Fast gjald, lágmark 2 KW ........... 0... — FI1-F4 
Orkugjald ..................0000.. 0. — 150 á kWst. 
Roftími allt að 2<1.5 klst. á dag. 
Markmæling: 

6.3. Fast gjald ................00000 0... — Fi 
Aflgjald, lágmarksstilling 5 KW .................. — 44 125.00 á ári 
Aflgjald, umfram 5 kW að hámarksaflstillingu 20 kW — 8825.00 á KW á ári 
Orkugjald af allri notkun ...........0...000...... — 5.04 á kWst. 
Orkugjald af notkun umfram aflstillingu .......... — 2844 á kWst. 
Roftími allt að 215 klst. á dag. 

6.4. Fast gjald, lágmark 2 KW ............000 0. — F1--F4 
Orkugjald .................0.000 000 -— 3.98 á kWst. 
Roftími allt að 15 klst. að degi til. 

7. Lokun fyrir veitu. 

Gjöld fyrir lokunaraðgerðir á veitu vegna vanskila eru samtals kr. 5 200 fyrir 
hvert skipti. 

B. SKILGREININGAR OG ÝMIS ÁKVÆÐI. 

1. Föst gjöld. 

Fl... kr. 10260.00 á ári 
F 2 a) Verslanir, skrifstofur, vinnustofur o.þ.h. ...... — 382.00 á m?á ári 

b) Gangar, geymslur oþh. ..........0.00000..0... — 191.00 á m? á ári 
FP3...0000 — 4040.00 á ári 

Gjaldeiningar eru: 
a) Fyrir fjölskylduheimili. 

Hvert herbergi notað eða ætlað til íbúðar, en ekki 
gangar, baðherbergi né geymslur. Herbergi 5 
ferm. eða minna reiknast hálft, en 25 ferm. eða 
stærra tvö. 

b) Fyrir félagsheimili, skóla gistihús, sjúkrahús 
o.þ.h. 20 ferm., mælt innan útveggja. 

c) Fyrir útihús vegna búrekstrar. Fyrstu 50 ferm. 
eða minna, ein gjaldeining. Hverja næstu 100 
ferm., ein gjaldeining.
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d) Fyrir fiskvinnslustöðvar, iðnaðar- og iðjuhús 
o.þ.h. 30 ferm. fyrir vinnslurúm, 40 ferm. fyrir 
seymslurúm. 

F 4 Hvert uppsett KW ........20200 0000... kr. 1 760.00 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. 

19 

3. Véla- og tækjaálag. 

nn
 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. 

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. 

Nn
 

4. Verð til hitunar. 

Í gjaldskránni er verð miðað við söluverð díeselolíu í Reykjavík til olíukyndingar 
kr. 45.05 hver lítri. Við hverja 10 aura útsöluverðsbreytingu, frá grunnverði reiknað 
á kyndingarolíu skal hitaverð lækka eða hækka hver kWst. um 4.0 aura á gjald- 
skrárlið 4.1. og 6.1. — 1.7 aura á lið 4.2. og 6.2. — 15 aura á lið 4.ð. og 6.3. — 
0.9 aura á lið 44. og 6.4. 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 not- 
anda, sem greiði stofnkostnað. Viðhald götulýsingar annast Rafmagnsveiturnar á 

sinn kostnað. 

6. Takmörkun á vali gjaldskrárliða o. fil. 

Þegar um sérstakar aðstæður er að ræða, svo sem tímabundna notkun mikils 

afls, geta Rafmagnsveitur ríkisins takmarkað val notanda við ákveðna gjaldskrár- 

liði eða gert sérstaka samninga um skilyrði fyrir tengingu. Þar sem framleiðslu- 

kostnaður orku er sérstaklega hár, svo sem á díeselstöðvasvæðum, eða flutnings- 

geta 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. 

7. Annað. 

Söluskattur og hliðstæð gjöld 20% og 13% verðjöfnunargjald eru innifalin í 

öllum gjaldskrárliðum nema raforku til húshitunar og kWst.-gjaldi á gjaldskrárlið 

23. Gjaldskrárverðin breytast til samræmis við söluskattsbreytingar, sem kunna 

að verða.
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TI. 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 sjald- 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- Þundna tímalengd notkunar. 
Rafmagnsveitunum er heimilt að afhenda orkuna á hærri spennu en gjaldskrá Þessi miðast við, enda sé um það serður sérstakur samningur á milli Rafmagns- veitnanna og þess kaupanda, sem í hlut á. 

Rafmagnsgjald. 

Aflgjald .............. "eero... kr. 12653.00 á árskW - Orkugjald: 
Fyrir fyrstu notkun allt að 2500 klst. nýtingartíma á 

árskW „....... FR AIR se 400.8 aurar á kKWst 
Fyrir notkun milli 2500 og 4000 klst. nýtinsartíma á 
árskW |. FI FRA 231.8 aurar á KWst 

Fyrir notkun umfram 4 000 klst. nýtingartíma á árskW 115.9 aurar á kKWst 

Aflmæling. 

Með árskW í gjaldskrá þessari er átt við meðaltal fjögurra hæstu mánaðar- álagstoppa ársins, mældra sem 20 mínútna meðalálag á afhendingarstað. 

Ársnýting. 
Arsnýtingartími í klst. er raforkunotkun eins almanaksárs í kKWst deilt með Þeim álagstopni í KW. sem greiða skal fyrir. 

Ákvörðun aflsgjalds. 

Rafmasnsveiturnar áætla í samráði við kaupanda aflnotkun komandi árs, og er það umsamið afl sama tímabils. Reynist mesta aflnotkun verða minni, skal þó kaupandi sreiða minnst 80% af umsömdu afli. 

Fasviksstuðull. 

Gjaldskráin miðast við, að meðalfasviksstuðull hvers mánaðar hiá kaupanda sé ekki lægri en 0.85, Falli meðalfasvikestuðullinn niður fyrir Þetta gildi, skal kílówattsstundarverð skv. 9. grein umrædds mánaðar hækka um 2% fyrir hvert hundraðshlutastig eða meiri hluta tr stigi, sem meðalfasviksstuðull mánaðarins fer niður fyrir slíkt lágmark. 

Greiðsluskilmálar. 
Rafmagnsveiturnar áætla í samráði við kaupanda ársgreiðslu hans miðað við umsamið afl og áætla orku og skal beirri upnhæð skipt í mánaðarlegar greiðslur. 

Mánsðargreiðslurnar falla í gjalddaga fyrsta hvers mánaðar eftir á, og eindagi er í lok þess mánaðar. Lánsvextir greiðast á fyrsta mánuði skuldar en vanskilavextir eftir eindaga, hvort tveggja samkvæmt almennum reglum Seðlabanka Íslands um hæstu leyfilega vexti á hverjum tíma.
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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 3ja 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 verðjöfnunar- 

gjald né söluskattur eru innifalin í verðinu. 

TIL HEIMTAUGARGJALD Í ÞÉTTBÝLI. 

Heimtaugasjöld Rafmagnsveitna tíkisins Í kaupstöðum, kauptúnum og þorpum, 

tengd veitusvæðum Rafmagnsveitnanna og með fasta íbúatölu 50 eða fleiri. sam- 

kvæmt skrá Hagstofu Íslands á hverjum tíma miðað við áramót, eru sem hér segir: 

1. Rafmagnsveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtauga eða spennistöðva fyrir 

hverja húsveitu. 

1.1 Umsækjandi heimtaugar skal á heimtaugarumsókn gera grein fyrir væntanlegri 

raforkunotkun næstu 5 árin, ásamt gerð og notkun húsnæðis. 

Teikning af húsnæðinu fvlsir heimtaugarumsókn. Heimtaugargjald skal greitt 

að fullu áður en verk er hafið. 

9. Ein heimtaug er lögð að eign eða eignum á hverri lóð og greiðist heimtaugar- 

gjald af hverri heimtaug eða spennistöð sem hér segir: 

21 HEIMTAUG 
Gjald af yfirlengdi) 

Varstærð Stofngjald Jarðstrengur Loftlína 

Amp. kr. kr./m. kr./stólpa 

63 einfasa 150 600 3 030 51 200 

63 þriggjafasa 163 010 3 030 58 200 

100 þriggjafasa 192 500 3500 

200 þrigsjafasa 313 600 4 500 

315 þriggjafasa 617 900 5450 

300 kVa spst. 989 700 Samkv. kostn. 

500 kVa spst. 1583 600 — 

800 kVa snst. 2515 100 — 

99 Tensd jarðstrengsheimtausar reiknast frá lóðarmörkum við götu, stystu greið- 

færa leið að varkassa á útvegg sötuhliðar hússins. Teljist hagkvæmara að hafa 

varkassa á innvegg skal leita sambvkkis Bafmagnsveitna um serð og frágang 

pínu. sem heimtaugarstrengurinn verður dresinn í. Af jarðstrengsheimtaug með 

flutninsssetu 200 A og 315 A sveiðist yfirlengdargiald af vegalengd frá stofn- 

varkassa að rofa í dreifistöð að frádregnum 25 m í lóð. Af vegalensd umfram 

125 m í sötu greiðist ekki vfirlengdarsiald. sjá þó lið 2.4. Lengd loftlínuheim- 

tangar reiknast frá næsta stólna í sötulínu, stvstu greiðfæra leið að varkassa. 

93 Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja svennistöð að mestu eða öllu leyti 

fyrir einn notanda, skal hann leggja til lóð eða húsnæði fyrir svennistöðina 

eftir því sem hagkvæmara bvkir 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 beirra um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. 

1) Yfirlengdargjald reiknast af jarðlínuheimtaug, sem er lengri en 25 m í lóð og loftlinuheim- 

taug sem er lengri en 50 m, nema annars sé getið.



10. ágúst 1978. 509 Nr. 277. 

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 um húsnæði til þessara nota. Húsnæðið — 
uppsteypt hús — er lagt Rafmagnsveitunum til að kostnaðarlausu en Þær sjá 
um allan kostnað við fullnaðarfrágang húsnæðisins eftir nánara samkomulagi þar um hverju sinni. 

24 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 kostnaðarreikninsi, fyrir iðnaðar- og verslunarhús o. þ. h. 3. Fyrir bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í byggingu skal greiða sem 
hér segir: 

3.1 Fyrir kostnað við framkvæmd verksins og leigu á efni samkvæmt kostnaðar- 
áætlun Rafmagnsveitnanna, sem miða skal við aðstæður að hverju sinni. 3.2 Fyrir stofnvarkassa með tilheyrandi búnaði og mælitækjum, sem tengdur er í loftlínustaur í kerfi Rafmagnsveitnanna skal greiða minnst kr. 17 250 miðað við 63 Amp. stofnvar en að öðru leyti fer um gjald samkv. lið 3. 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 raunkostnaði, 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 15. ágúst 1978 og birtist Hl eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis nr. 877. 
28. okt. 1977. 

Iðnaðarráðuneytið, 10. ágúst 1978. 

F.h.r. 

Páll Flvgenring. 
  

Kristmundur Halldórsson. 
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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 því verði, sem hér segir: 

A. Lýsing. 
Um kWst.-mæli á kr. 78.91 hver kWst. 

- Um kWst.-mæli á kr. 30.86 hver kWst., auk fastagjalds, er nemi kr. 343.75 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. 

IÐ
 
í
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B. Almenn heimilisnotkun. 

Um kWst.-mæli á kr. 19.73 hver kWst. 

C. Vélanotkun. 

Um kWest.-mæli á kr. 48.80 hver kWst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunar- 

tíma, má krefjast minnsta árgjalds kr. 7 862.50 á hvert uppsett kW vélanna. 

Til fiskiðnaðar, með fasttengdum vélum kr. 17.93 hver kWst. 

Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla við fisk-, kjöt- eða mjólkuriðnað er yfir 

20 kW: 
a. Um kWst.-mæli á kr. 12.64 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. 74.94 hver kWst. í 1% klst. tvisvar sinnum á tímum 

mesta álags rafveitunnar, en þó ekki lengur en 1 klst. í senn, en kr. 14.00 

hver kWst. utan þess tíma. 

Um mæli á kr. 16 176.50 fyrir hvert kW. mesta notaðs afls á árinu, mælt sem 

15 mínúina meðalálag og auk þess kr. 8.54 á notaða kWst. 

„ Ef ekki eru tök á að mæla mesta notaða afl má selja þannig: 

Um mæli á kr. 10 607.90 fyrir hvert uppsett kW. vélanna og auk þess kr. 

8.54 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. 8.70 hver kWst., án rofs. 

Um kWst.-mæli á kr. 4.80 hver kWst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 

3 klst. á dag, á tímum mesta álags rafveitunnar, en þó eigi lengur en 17 klst. 

í senn. 

„ Um kWst.-mæli á kr. 2.40 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. 

Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum rafveit- 

unnar, ofnar fasttengdir, með sérstökum rofum og hitastillir notaður. 

E. Önnur raforkusala. 

Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra 

slíkra staða, á kr. 23.50 hver kWst., enda sé notkunin mæld um sér mæli og 

suðutæki fasttengd. 

Til nota fyrir vinnuljósalagnir meðan á byggingu stendur, um kWst.-mæli á kr. 

40.00 hver kWst.
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5.3. Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kWst.-mæli á kr. 6.73 hver kWst. á 
tímanum frá kl. 22 til 8.30 og kr. 17.93 hver kWest. frá kl. 8.30 til kl. 22. 

5.4. Til gatnalýsingar á kr. 17.93 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. 22.00.0000. kr. 120.00 pr. mán. 

2. Af Þþrífasa mælum upp að 50 amp. ................ — 143.50 pr. mán. 
3. Af þrífasa mælum 50 til 200 amp. ....0.00000. 00... — 358.70 pr. mán. 
4. Af þrífasa mælum yfir 200 ámp. .....00.00 0... — 538.00 pr. mán. 
5. Af álagsstýringarliðum ..........0.000 00... — 538.00 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. 2540.00 
gjald á skrifstofu rafveitunnar. Ef lokað er fyrir veitu vegna vanskila, skal greiða 
á skrifstofu rafveitunnar, gjald fyrir enduropnun kr. 1 943.00. 

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 bvggingastaði. 

Aðalheimtaugar. 

Heimtaugagjöld fyrir aðalheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Yfirlengdargjald 
Málstraumur/ Heimtaugargj. Jarðstr. Loftlína 
málraun kr. kr./m kr./m 

6G3A 1-fasa 130 832.00 3 154.00 41 547.00 

GJA 3-fasa 141 209.00 3 776.00 51 860.00 

100A — 167 862.00 4 275.00 64 562.00 

2004 — 270 562.00 Samkv. kostnaði 

315A — 563 870.00 —- 

300kVA — 787 992.00 — 

500kVA — 1315 417.00 — 

800kVA — 2 103 395.00 — 

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. 

B 66
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Bráðabirgðaheimtaugar. 

Heimtaugagjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfar- 
andi töflu: .. 

Lengdargjaldi)2) 
Málstraumur Stofngjald Jarðstrengur Loftlína 

GJA 1-fasa 23 200.00 Sama og aðalheimtaugar 
GJA 3-fasa 32 570.00 Sama og aðalheimtaugar 
100A 3-fasa 34 540.00 Sama og aðalheimtaugar 

A merkir málstraum stofnvara í amper. 
KVA merkir málstraum spennis í kíilóvoltamper, þegar um sér spennistöð er 

að ræða. 
    

2) Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra innan lóðarmarka í jarðstrengs- 
heimtaug og fyrir hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlínuheimtaug. 

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. 

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. 375 28. október 1977. 

Iðnaðarráðuneytið, 10. ágúst 1978. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. Í 

Kristmundur Halldórsson. 

Nr. 279. 10. ágúst 1978. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Njarðvíkur. 

RAFORKA 

Rafveita Njarðvíkur selur raforku á þann hátt og með því móti, sem hér segir: 

1. Lýsing. 

1. Um kWst.-mæli á kr. 78.91 hver kWst.
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Um kWst-mæli á kr. 30.86 hver kKWst. auk fastagjalds er nemi kr. 343.75 á ári 
af hverjum fermetra gólfflatar í því rúmi er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal 

greiða af gólffleti í verslun, vinnustofum og á skrifstofum, en fyrir geymslur og 
sanga skal greiða kr. 114.00 af fermetra á ári. 

2. Almenn heimilisnotkun. 

Um kWst-mæli á kr. 19.73 hver kKWst. 

3. Vélanotkun. 
Um kWst.-mæli á kr. 43.80 hver kWst. hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma, 
má krefjast minnsta ársgjalds kr. 7 862.50 á hvert uppsett kW vélanna. 

Til fiskiðnaðar með fasttengdum vélum kr. 34.59 hver kWst. 
Um mæli á kr. 20 500.00 fyrir hvert kW. mest notaðs afls á árinu, mælt sem 15 
mín. meðalálag og auk þess kr. 6.55 á notaða kKWst. Gjald vegna ljósanotkunar 
kr. 343 75 hvern fermetra í vinnustofum, kaffistofum o. þ. h. en kr. 114.00 á 
hvern fermetra í vörugeymslum og kr. 188.00 annars staðar. 

5. Hitun. 

Um kWst.-mæli á kr. 5.00 hver kWst. enda megi rjúfa strauminn í allt 
að 3 klst. á dag í tímum mesta álags rafveitunnar, um hádegið og síðdegis, en þó 
eigi lengur en í 1% klst. í senn. 
Um kWst.-mæli á kr. 2.50 hver kWst. í 9 klst. á tímanum frá kl. 22 til 7. 
Um kWst.-mæli á kr. 8.70 hver kWst. án rofs. 

Önnur skilyrði fyrir raforku til hitunar. 

Að línur og spennar þoli álagið, að dómi rafveitustjóra. 
Að notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina. 
Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum rafveit- 
unnar og Rafmagnseftirlits ríkisins. 
Að lagðar séu fram niðurstöður útreikninga á hitaþörf þess rýmis er hita skal 
Þegar þess er krafist. 

6. Önnur raforka. 

Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra 
slíkra staða á kr. 23.50 hverja kWst. enda sé notkun mæld með sér mæli og suðu- 
tæki fasttengd. 

Til nota um vinnulagnir við bvggingu meðan á byggingu stendur, kWst.-mælir 
á kr. 40.00 hver kWst. 
Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kWst.-mæli á kr. 5.73 hver kWst. á 
tímanum frá klukkan 22 til 8.30 og kr. 17.93 hver kW st. á tímanum frá klukkan 
8.30 til 22. 

Til gatnalýsingar á kr. 23.50 hver kWst. 
Alla rafmagnsnotkun sem ótalin er og ekki kemur undir aðra gjaldskrárliði, 

skal setja eftir gjaldskrárlið 1—1. 

og 

7. Mælaleigur. 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri veitu 
er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða af mælitækjum, 

sem hér segir: 

Af einfasa mælum upp að 30 amper .......0.0000 000. kr. 120.00 
Af þrífasa mælum upp að 50 amper ........0.00..000 0. — 143.50
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Af Þþrífasa mælum 50—220 amper 2.....000%2 000 — 358.70 
Af þrífasa mælum yfir 220 amper ......000000 00... — 598.00 
Af Miða fyrir álagsstýringt ..........00.20 00. — 538.00 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í gjaldskránni, skal ársleiga vera 
sem næst 20% af verði mælitækisins, leiga er innheimt um leið og gjald fyrir raforku. 

8. Opnunargjöld. 

Í. Hafi gjald samkv. gjaldskrá þessari eigi verið greeitt svo að til lokunar hafi 
komið fyrir veituna, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 2 800.00. 

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. 2 800.00 

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. Heimtaugagjöld. 

Rafveilustjóri 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 raflagnateikningar. 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 os allt að 30 metra. Loftlínuheimtaug frá loftlínukerfi samkvæmt eftirfarandi 

tölum. 

1. 63 A B-fasa 0... kr. 116 140.00 

2063 A 3fASA — 125 352.00 

3. 200 A 3-faSsa 2... — 240 180.00 

4. 300 A Kva 3-fasa  .......0.20. — 699 500.00 

Rafveitan leggur ekki jarðlínu heimtaugar að húsum á þeim tíma árs, sem frost 

er í jörðu. Lenged heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, stystu leið að var- 

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 heimtaug, garbeiðanda skal lengd 

heimtaugar reiknuð frá loftlínustólpa að inntakskassa, en skeri heimtavgin akbraut, 

skal breidd akbrautar dregin frá. yfirlengdargjald jarðstrengs reiknast á hvern 

metra vmfram fyrstu 15 metra þannig: 
Vj = (819 KVA) kr./m. Yfirlengdargjald loftlínu reiknast á hvern metra 

umfram fyrstu 30 metra hannig: YI = (62 -- KVA) kr./m að viðbættum kr. 41 547.00 

á hvá hvern staur í umframlensd. Sé bráðabirgðaheimtaug lögð í vinnuskúr eða hús í 

þvegingu. er greitt fyrir hana eins og hér segir: 

Stofngjald Jarðstrengur Loftlína 

Málmstraumur kr. kr./m. kr./staur 

63 A T-fasa 0... 20 954.00 2 800.00 36 882.00 

63 A fasa Ll... 28 912.00 3 766.00 46 036 00 

100 A 3-fasa 000. 30 663.00 4. 275.00 64 562.00 

Séu aðstæður þannis að kostnaður við lagningu bráðabirgðaheimtausar verði 
óeðlilega hár, má !aka giald fyrir hana samkv. kostnaði. Telji rafveitustjóri að auka 
hurfi flutninessetu heimtausar 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.
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Þegar húsnæði er lagt til, skal það fullnægja settum skilyrðum um gerð húsa spenni- 
stöðva 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 heimiaugargjald samkv. kostnaðarreikningi. 

Heimtaugargjald skal greitt við umsókn. 

10. Ýmis ákvæði. 

Söluskattur 189%, 1% viðlagasjóðsgjald. 1% í sjóð til að draga úr áhrifum verð- 
hækkana á olíu til íbúðarhitunar og i3% verðjöfnunargjald til að bæta fjárhag Raf- 
magnsveitna ríkisins, samtals 33%, eru talin í upphæð sjalda þeirra, sem um ræðir 
Í gjaldskrá þessari, nema á töxíum ö—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 15. ágúst 1978. Jafnframt er úr 
gildi felld gjaldskrá sania efnis nr, 373 28. október 1978. 

Iðnaðarráðuneytið, 10. ágúst 1978. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. a 
Kristmundur Halldórsson. 

10. ágúst 1978. . Nr. 280. 
GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Voga- og Vatnsleysustrandarhrepps. 

RAFORKA 

Rafveita Voga- og Vatnsleysustrandarhrepps selur raforku á þann hátt og með 
því móti sem hér segir: 

1. Lýsing. 

Um kWst.-mæli á kr. 78.91 hver kKWst. 
Um kWst-mæli á kr. 20.86 hver kWst. auk fastagjalds er nemi kr. 343.75 á ári 
af hverjum fermetra gólfflatar í því rúmi er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal 
greiða af gólffleti í verslun, vinnustofum og á skrifstofum, en fyrir seymslur og 
sanga skal greiða kr. 114.00 af fermetra á ári. 

L
O
 

2. Almenn heimilisnotkun. 

1. Um kWst-mæli á kr. 19.73 hver kKWst. 

3. Vélanotkun. 

1. Um kWst.-mæli á kr. 43.80 hver kWst. hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma, 
má krefjast minnsta ársgjalds kr. 7 862.50 á hvert uppsett KW vélanna. 
Til fiskiðnaðar með fasttengdum vélum kr. 34.59 hver kWst. 

3. Um mæli á kr. 20500.00 fyrir hvert kW. mest notaðs afls á árinu, mælt sem 15 
min. meðalálag og auk þess kr. 6.55 á notaða kWsl. Gjald vegna ljósanotkunar 
kr. 343.75 á hvern fermetra í vinnustofum, kaffistofum o. þ. h. en kr. 114.00 á 
hvern fermetra í vörugeymslum og kr. 188.00 annars staðar. 

2
1
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5. Hitun. 

I. Um kWst.mæli á kr. 5.00 hver kWst. enda megi rjúfa strauminn Í allt 

að 3 klst. á dag í tímum mesta álags rafveitunnar, um hádegið og síðdegis, en þó eigi 

lengur en í 1'% klst í senn. 

9. Um kWst.mæli á kr. 2.50 hver kWst. í 9 klst. á tímanum frá kl. 22 til 7. 

3. Um kWst.-mæli á kr. 8.70 hver kWst. án rofs. 

Önnur skilyrði fyrir raforku til hitunar. 

a) Að línur og spennar þoli álagið, að dómi rafveitustjóra. 

b) Að notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina. 

c) Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum rafveit- 

unnar 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 til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra 

slíkra staða á kr. 23.50 hverja kWst. enda sé notkun mæld með sér mæli og suðu- 

tæki fasttengd. 

9. Til nota um vinnulagnir við byggingu meðan á byggingu stendur, kWst.-mælir 

á kr. 40.00 hver kWst. 

3. Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kWst.-mæli á kr. 5.73 hver kWst. á 

tímanum frá klukkan 22 til 8.30 og kr. 17.93 hver kWst. á tímanum frá klukkan 

8.30 til 22. 

4. Til gatnalýsingar á kr. 23.50 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 hverri veitu 

og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða af mælitækjum, 

sem hér segir: 

Af einfasa mælum upp áð 30 amper ......0000000 000... kr. 120.00 

Af þrífasa mælum upp að 50 amper .....0.00%0 0. nennt... — 143.50 

Af þrífasa mælum 50--220 amiper 2.ccc00000. 00. enn — 358.70 

Af þrífasa mælum yfir 220 amper 22.00.0000... 0000 — 588.00 

Af ða fyrir álagsstýringu .........0000000 000. nan — 538.00 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru Í gjaldskránni, skal ársleiga vera 

sem næst 20% af verði mælitækisins, leiga er innheimt um leið og gjald fyrir raforku. 

8. Opnunargjöld. 

1. Hafi gjald samkv. gjaldskrá þessari eigi verið greitt svo að til lokunar hafi 

komið fyrir veituna, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 2 800.00. 

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. 2 800.00 

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.
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9. Heimtaugagjöld. 

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 raflagnateikningar. 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. 

1. 63A BASA kr. 116 140.00 
2. G3A BfaSA — 125 352.00 
3. 200 A B-fasa — 240 180.00 
4. 300 A Kva 3-fasa ........ — 699 500.00 
Rafveitan leggur ekki jarðlínu heimtaugar að húsum á þeim tíma árs, sem frost 

er í jörðu. Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, stystu leið að var- 
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: 

7} = (312 — KVA) kr./m. Yfirlengdargjald loftlínu reiknast á hvern melra umfram fyrstu 30 metra þannig: Yl = (69 1 KVA) kr./m að viðbættum kr. 41 547.00 á hvern staur í umframlengd. Sé bráðabirgðaheimtaug lögð í vinnuskúr eða hús í byggingu, er greitt fyrir hana eins og hér segir: 

Stofngjald Jarðstrengur Lottlína 
Málmstraumur kr. kr./m. kr./staur 

63 A I-fasa .......0.... 20 954.00 2 800.00 36 882.00 63 A 3-fasa „0000 28 912.00 3 766.00 46 036.00 
100 A 3-fasa „lll 30 663.00 4 275.00 64 562.00 
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 serð húsa spenni- stöðva að dómi rafveitustjóra. Eðlilegur kostnaður notenda við serð 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 Raf- 
magnsveitna ríkisins, samtals 33%, eru talin í upphæð gjalda þeirra, sem um ræðir 
Í gjaldskrá þessari, nema á töxtum 5—-1, 59, og óð.
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Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 

og orkulögum nr. 58 29. april 1967, til að taka gildi 16. ágúst 1978. Jafnframt er úr 

gildi felld gjaldskrá sama efnis nr. 372 28. október 1978. 

Iðnaðarráðuneytið, 10. ágúst 1978. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. Í 
Kristmundur Halldórsson. 

Nr. 281. 
11. ágúst 1978. 

GJALDSKRÁ 

Rafveitu Sauðárkróks. 

I. Raforka. 

Rafveita Sauðárkróks selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

Taxti A—1. Orka til almennrar lýsingar .......0.0.000.... kr. 44.70 á kWst. 

Mælaleiga samkv. kafla 11 

A—-2. Orka til lýsingar þar sem ekki verður mæl- 

ingu við komið (lágmark 2 kW.) .......... — 58 828.00 árs kW 

Taxti B—1. Orka til almennrar heimilisnotkunar, svo 08 

til sjúkrahúsa, vistheimilia, hótela og hlið- 

stæðra stofnana ......000.000000. 0... 0... -- 20.70 á kWst. 

Lágmarksgjald .......0000000 0... — 300.00 á mán. 

Leiga af mælum ekki tekin. 

Taxti C—1. Orka til véla og mannvirkjagerða ........ — 44.70 á kWst. 

Mælaleiga samkv. kafla 11. 

G—2. Orka samkv. 15 mínútna meðalaflsmælingu — 6.90 á kWst. 

aflgjald (lágmark 20 KW.) 20.00.0000... — 28430.00 árs kW. 

Mælaleiga samkv. kafla 11. 

Ef ekki er unnt að mæla notað afl, miðast 

aflgjald við málraun véla. 

Taxti D—1. Hitun: 
Orka til húshitunar, roftími 2X1.5 klst á dag 

án söluskatts .......00000000. s.n... — 5.07 á kWst. 

Mælaleiga samkvæmt kafla Il. 

p—2. Önnur hitanotkun, roftími 2X1.5 klst. á dag — 6.08 á kWst. 

Mælaleiga samkv. kafla 11. 

D—3. Orka til næturhitunar, eða hliðstæðra nota, 

Roftími allt að 13 klst. á sólarhring ...... — 5.20 á kWst. 

Mælaleiga samkv. kafla 11. 

Um framangreinda hitagjaldskrárliði gilda 

eftirfarandi ákvæði: 

Minnsta ársnotkun sé 6 000 kWst. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 

a. Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið. 

b. Að notandi kosti tengingu klukkurofa, 

sem rafveitan leggur til, og greiði leigu 

af þeim skv. reglum, sem gilda um mæla.
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c. Að hitatæki, lagnir og búnaður sé sam- 
kvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar og 
önnur hitatæki fasttengd. 

I. MÆLALEIGA. 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja veitu, 

og ákvörðun sú er skuldbindandi fyrir noíandann, sem skal greiða leigu sem hér 

segir: 
1. Af einfasa mælum 30 amp. og MINNA ......00000..... kr. 106.00 á mán. 

2. Af þrífasa mælum 50 amp. og minna ........0.0.0... — 179.00 á mán. 

3. Af þrífasa mælum 560—-100 amp. „20.00.0000... — 250.00 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. 

III. HEIMTAUGAGJÖLD. 

Heimtaugargjald skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu. Fari lengd jarðstrengs 

heimtaugar fram úr 15 m. skal greitt yfirlengdargjald eins og taflan sýnir: 

Jarðstrengur 

Lágmark Yfirlengd 

Málstraumur stofnvara kr. kr./m. 

63 A 1-fasa lll. 107 500.00 3 455.00 
63 A B-faSa ..llll 127 565.00 3455.00 

100 A 3-fa8a 0000. 165 980.00 4 710.00 
195 A 3-faSA lll 207 775.00 5 265.00 
200 A 3-faSa lll 394 710.00 7 145.00 
300 A 3-fasa ........0 469 065.00 12 925.00 

Stærri heimtaugar svo og bráðabirgðaheimtaugar greiðist skv. kostnaði. 

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 skv. kostnaði. 

Lengd jarðlínuheimtaugar 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. 

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 Rafveitu Sauðárkróks. 
Þegar lóð er lögð til, er það gert Rafveitunni að kostnaðarlausu og hlíta ber 

skilmálum hennar um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. 

Þegar húsnæði fyrir spennistöð er lagt til, t. d. innan þess húsrýmis er umsækj- 

andi hefur til umráða, svo sem í fiskverkunarhúsum, fiskimjölsbræðslum iðnaðar- 

húsnæði, verslunarhúsnæði o. s. frv. skal staðsetning þess ákveðin með samþykki 

Rafveitunnar í hverju tilviki og skal húsnæðisaðstaðan fullnægja þeim kröfum sem 

gerðar eru um húsnæði til þessara nota. Húsnæðið — uppsteypt hús — er lagt 

Rafveitunni til að kostnaðarlausu, en hún sér um allan kostnað við fullnaðarfrágang 

húsnæðisins eftir nánara samkomulagi þar um, hverju sinni. 

Óski húseigandi eftir, að heimtaug verði breytt úr 1-fasa heimtaug eða flutnings- 

geta jarðstrengsheimtaugar verði aukin, skal hann greiða fyrir breytingarnar sam- 

kvæmt kostnaði, þó aldrei minna en mismun á heimtaugargjaldi samkvæmt sjald- 

skrá. 
Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum innan lögsagnarumdæmis Sauðár- 

króksbæjar. Sé um óskipulagt svæði að ræða, eða aðstæður óvenjulegar, er heimilt 
B 67
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að krefjast sérstaks aukagjalds af húseiganda 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. 1 450.00. 

2. Ef fundin eru við skoðun óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað tafar- 
laust, og verður hún eigi opnuð aftur fyrr en notandi hefur greitt kr. 1450.00 
sjald 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 taxta 41. 

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 16. ágúst 1978 
og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis nr. 369 26. október 1978. 

Iðnaðarráðuneytið, 11. ágúst 1978. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Kristmundur Halldórsson. 

Nr. 289. 11. ágúst 1978. 
GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Akureyrar. 

I RAFORKA 

Rafveita Akureyrar selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

A. Lýsing. 

A—1 Kr 70.47 hver kWst. til lýsingar. 
A—2 Kr. 21.72 hver kWst. til lýsingar auk fastagjalds, er nemi kr. 11 091.00 á ári 

fyrir 25 m? gólfflöt, eða minna af gólffleti af rúmi því, er lýsa skal, og kr. 
329.00 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 sólfflatar. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

B—1 Um tvo kWst.-mæla, annan til ljósa, hinn til suðu og hitunar kr. 70.47 hver 
kWst. til ljósa og kr. 18.94 hver kWst. til suðu og hitunar. 

E—2 Kr. 15.76 hver kWst. til heimilisnotkunar. Auk þess greiðist fastagjald kr. 
127.00 á ári af hverjum fermetra gólfflatar íbúðar. Við útreikning á gólffleti 
skal telja öll herbergi og eldhús, enn fremur ganga. baðherbergi, geymslur og 
bilskúra.
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C. Vélanotkun. 

C—1 Kr. 39.08 hver kWst. til iðnaðar. Á 
C—2 Um mestastraumsmæli, ef um meira en 50 kW er að ræða og notkunartími 

er meiri en 1000 klst. á ári, kr. 13612.00 hvert kW, og kr. 6.99 hver kWst. 

(—3 Kr. 23.41 hver kWst., ef um meira en 30 KW er að ræða og notkunartimi er 

meiri en 1000 klst. á ári. 
C—4 Sértaxti Gefjunar, kr. 3.01/2.72 hver kWst. og kr. 24 937.00 hvert kW. 

D. Hitun. 

D—1 Kr. 488 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. 3.37 hver kWst. til upphitunar (næturhitun), ef straumurinn er rofinn á 

tímabilinu kl. 8 til 23. 
D—-3 Sértaxti til upphitunar kr. 4.24 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. 10.67 hver kWst. til iðnaðarhitunar, enda sé lágmarksnotkun 10 000 kWst. 

á ári. 
E—2 Kr. 13.88 hver kWst. um tvígjaldsmæli, á tímabilinu kl. 8 til 23. 
E—3 Kr. 6.76 hver kWst. um tvígjaldsmæli, á tímabilinu kl. 23 til kl. 8. 
F--1 Sértaxti Málmhúðunarinnar, kr. 7.34 hver kWst. til iðnaðar. 

A. 

Önnur skilyrði til 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 raforkusölu 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 
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  ...... 1210.00 1 488.00 1621.00 
3-fasa kWst.-mælar ........ 2420.00 3 146.00 4 050.00 6 740.00 — 14829.00 
Tvígj.- og mestastr.-mælar .. 4 050.00 6 740.00 10857.00 21 765.00 
Stýrikerfisliðar  .......... 5 009.00



Nr. 282. 522 11. ágúst 1978. 

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. 

II. HEIMTAUGAGJÖLD 

1. Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug er tengir húsveitu við veitu- 
kerfi Rafveitu Akureyrar. 

2. Heimtaugagjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Stofngjald Lengdargjald Umframgjald 

Málstraumur Jarðstr. Loftlína Jarðstr. Loftlína Loftlína 

Málraun kr. kr. kr./m. kr./stólpi kr./stólpi 

25 A 1-fasa .............. 27 225 13 600 Innif. 24 400 
25 A B-fasa ............. 40 500 20 200 34 000 
63 A Ifasa „............. 98 000 20 200 Innif. 34 000 
63 A ð-fasa .............. 107 000 22 900 38 000 

110 A 3-fasa .............. 133 600 27 000 47 400 
200 A B-fasa 200... 76 000 5585 
315 A 3-fasa .............. 231 000 7 625 
300 KVA S-fasa .............. 616 000 Skv. kostn. 
500 KVA 3-fasa .............. 981 000 
800 KVA 8-fasa .......... 1591 000 

3. Sétr aðstæður óvenjulegar að því er snertir fjarlægð húsveitu frá veitukerfi, eða 
fyrirhugaða raforkunotkun húsveitunnar, skal heimtaugargjald 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 þásn, skal notandanum skylt að leggja til lóð undir stöðina, raf- 
veitunni að kostnaðarlausu og skal hann í ölln hlíta skilmálum rafveitunnar 
um stærð lóðarinnar os staðsetningu stöðvarinnar. 

5. Þegar heimtaug er stækkuð eða henni breytt úr loftlínuheimtaug í jarðstrengs- 
heimtaung. samkvæmt beiðni notanda, skal greiða fullt heimfaugargiald fyrir hina 
nýju heimtaug, að frádregnu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, samkvæmt gildandi 
sialdskrá, besar breyting fer fram. 

6. Lengd jarðstrengsheimtansar reiknast frá næsta úftifengiskáp eða rofa í spenni- 
stöð að stofnvarkassa í húsveitu. 

7. Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 m innan lóðamarka í 
jarðstrengs-heimtaung og fyrir hvern stólpa innan lóðamarka í loftlínuheimtaug. 

IV. ÝMIS ÁKVÆÐI 

1. Hafi síald fyrir raforku eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið, skal 
taka gjald fyrir enduropnnn veitunnar kr. 2 000.00. Ennfremur skal sama gjald 
tekið ef farið er á stað til lokunar, jafnvel þótt lokun sé ekki framkvæmd. 

2. Ef fundin ern við skoðun ólevfileg vör eða of stór. skal veitunni lokað tafar- 
laust og verður hún ekki enduropnuð fyrr en notandinn hefir greitt gjald til 
rafveifunnar kr. 2 000.00 og set! viðeisandi vör. 

8. Sölvskattur 1796, 20 viðlasasjóðsgjald os 19 í sjóð til að draga úr áhrifum 

verðhækkana á olíu til íbúðarhitnnar, ern innifalin í upphæðum gjalda þeirra, 
sem um ræðir í sjaldskrá hessari, að undanteknum D-liðum. 

4. Verðjöfnunarsiald 13% samkvæmt lösnm vm verðjöfnnnarsjald af raforku, er 
innifalið í gjöldum beim. sem nm ræðir í sjaldskrá bessari, að undanteknum 
D-Hðum.
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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 16. ágúst 1978 og 
birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjald- 

skrá sama efnis nr. 377 27. október 1977. 

Iðnaðarráðuneytið, 11. ágúst 1978. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Kristmundur Halldórsson. 

10. ágúst 1978. Nr. 283. 

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: 

11. 

12. 

13. 

14. 

Lýsing. 

Til almennrar lýsingar um kWst.-mæli: 
Meælisleiga samkvæmt kafla II. 
Orkugjald ...............00000 00... kr. 75.00 á kWst. 

Til almennrar lýsingar um kWst.-mæli: 
Mælisleiga samkvæmt kafla II. 

Orkugjald ................0.0. 0... — 22.50 

Fastagjald af gólffleti í rúmi því er lýsa skal, mælt innan útveggja: 

Verslanir, skrifstofur, vinnustofur o. þ. h. .......... — 380.00 á m? á ári 
Geymslur og gangar þeim tilheyrandi .............. 142.00 á m? á ári 

Til götulýsingar um kWst.-mæli: 
Mælisleiga samkvæmt kafla 11. 

Orkugjald ................. ARA kr. 22.50 á kWst. 

„Til nota um vinnulagnir, meðan á byggingu stendur, 
um kWst.-mæli: 
Mælisleiga samkvæmt kafla 1: 

Orkugjald ..........0.00000 0000 — 37.50 á kWst. 

2. Almenn heimilisnotkun o. fl. 

„ Til heimilisnotkunar um kWst.-mæli: 

Mælisleiga samkvæmt kafla 1. 
Orkugjald .............00. 0000. kr. 17.00 á kWst. 
Fastagjald af hverju herbergi .......0....0. 0000... —  1.530.00 á ári 

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.
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22. 

3l. 

32. 

3ð. 

41. 

42. 

43. 

Til matargerðar í gisti- og veitingastöðum og öðrum slíkum stöðum, enn fremur 
súgþurrkunar, enda séu öll tæki fasttengd, um kWst.-mæli: 

Mælisleiga samkvæmt kafla II. 

Orkugjald .............0002000 0000. -— 17.00 á kWst. 

3. Vélanotkun o. fl. 

Um kWst.-mæli: 

Mælisleiga samkvæmt kafla II. 

Orkugjald .............2000.00 0 s.s kr. 37.50 á kWst. 

Heimilt er að selja raforku til lýsingar eftir þessum gjaldskrárlið. Fasta- 
gjald vegna lýsingar skal þá reiknað samkvæmt gjaldskrárlið 12, en þriðjungi 
lægra. 

Um afl og orkumæla: 

Mælisleiga samkvæmt kafla 11. 
Orkugjald ...........20020..es sess — 5.85 á kWst. 
Aflgjald, lágmark 2 KW ........00000. 0000 — 58 746.00 á ári 
Aflgjald umfram 2 KW ........02.0000 00 —  19582.00 á kW á ári 

Gjaldskylt afl hvers almanaksárs er meðaltal fjögurra 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 12 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 .............0000000 00 0n eens — 5.85 á kWst. 
Aflgjald, lágmark 2 KW ......0000000 00 — 50 706.00 á ári 
Aflgjald af uppsettum kW í málraun véla ,........... — 15 562.00 á kw á ári 

Ef fasviksstöðull hjá notenda 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 tak- 
marka notkun þeirra við tiltekna tíma sólarhrings. 

4. Hitun. 

Til húshitunar, hitunar í vatnsgeymum, gufukötlum o. þ. h., roftími 1 klst á dag. 
Um kWst.-mæli: 

Mælisleiga samkvæmt kafla II. 

Orkugjald .............2200000.00. seen kr. 10.50 á kWst. 

Til húshitunar, roftími 2X11% klst. á dag. 
Um kWst.-mæli: 

Mælisleiga samkvæmt kafla II. 

Orkugjald .............2000.0. 0. sess — 4.90 á kWst. 

Til húshitunar, roftími allt að 15 klst. að degi til. 
Um kWst.-mæli: 

Mælisleiga samkvæmt kafla II. 

Orkugjald .............00.0000 0000... sn — 2.94 á kWst.
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44. Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum og til annarra hliðstæðra nota, roftími 
allt að 11 klst. að degi til. 
Um kWst.-mæli: 

Mælisleiga samkvæmt kafla 11. 

Orkugjald ............2.020.00 0. ens — 5.12 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 fyrir raforkusölu til hitunar: 

a. Að aflnotkun sé innan þeirra marka að hún valdi ekki hækkun á aflkaupum 
rafveitunnar. 

b. Að vélaafil, línur og spennur þoli álagið. 
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 hverri 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. 1218.00 á ári 
2. Af þrífasa kWst.-mælum 50 A og minni ............ —  2700.00 á ári 
3. Af þrífasa kWst.-mælum yfir 50 og til 100 A ........ — 3 064.00 á ári 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru, ennfremur klukkurofum, skal árs- 

leiga vera sem næst 15% af verði tækjanna. 

IlI. Heimtaugargjald. 

Heimtaugargjald skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Yfirlengdargjald 

Málstraumur/ Heimtaugargjald Jarðstrengur Loftlína 

Málraun kr. kr./m. kr./stólpa 

63 A l-fasa .............. 95 900.00 3 140.00 32 890.00 
63 A ð-fasa .......00..... 103 750.00 3 140.00 40 720.00 

100 A ð-fasa 2... 123 400.00 3 350.00 52 100.00 
200 A ð-fasa .......00..0... 196 650.00 4 760.00 
315 A ð-fasa 2.........0.... 414 550.00 6 640.00 
300 KVA ð-fasa .......... 580 400.00 Samkv. kostn. 
500 KVA ð-fasa .......... 961 650.00 — — 
800 KVA ð-fasa  .......... 1539 300.00 — — 

Yfirlengdargjald miðast við, jarðstrengsheimtaug lengri en 15 m og loftlinu- 
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.
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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 rafveitunni 
að kostnaðarlausu, og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð og 
staðsetningu stöðvarinnar. 

Heimtaugargjald fyrir bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í byggingu skal 
greitt sem hér segir: 

63 A 1-fasa kr. 20 100.00 63 A 3-fasa kr. 28 600.00 
Séu aðstæður þannig að leggja þurfi aðallínu að vinnustað, skal greitt yfirlengdar- 

gjald 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. 10 730.00 á ári. Mis- 
mun 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. 1 560.00. 
Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 

laust og verður hún ekki enduropnuð, fyrr en notandinn hefur greitt gjald kr. 

1560.00 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 16. ágúst 1978. 

Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá Rafveitu Eyrarbakka, Stokkseyrar, 

Hveragerðis og Selfoss, nr. 471 29. desember 1977. 

Iðnaðarráðuneytið, 10. ágúst 1978. 

F.h.r. 

Pál! Flygenring. Í 

Kristmundur Halldórsson. 
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AUGLÝSING 

um niðurfellingu eða endurgreiðslu tolls og/eða sölugjalds 

af Ýmsum aðföngum til samkeppnisiðnaðar. 

I. KAFLI 

Um niðurfellingu tolls og/eða sölugjalds af vara- og vélahlutum. 

1. gr. 

Nr. 284. 

Við tollafgreiðslu skal fella niður eftir því sem við á, toll og/eða sölugjald af 

vörum í eftirtöldum tollskrárnúmerum, sbr. 1. gr. laga nr. 120/1976 um tollskrá o. fl.: 

úr 14.05.00 náttúrlegir könglar 

39.07.76 
40.09.01 
40.09.09 
40.10.00 
40.14.04 
40.14.05 
42.04.00 
44.26.00 
45.04.03 
48.08.00 
48.20.00 
48.21.51 
59.16.00 
59.17.00 
68.04.00 

úr 68.06.00 slípibelti, tilsniðin 
68.13.01 
69.09.00 
70.20.39 
70.21.09 
13.29.03 
13.32.00 
13.35.09 
73.40.56 
74.15.00 
74.16.00 
76.16.04 

úr 82.02.00 sagarblöð fyrir vélsagir 
úr 82.05.00 í vélar 

úr 

úr 

82.06.00 
82.07.00 
83.08.00 
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 
85.01.60 til véla í nr. 85.01.51 
85.02.00 
85.12.69 
85.18.00 
85.19.11 
85.19.13 
85.19.16 
85.19.40 
85.21.31 
85.21.32 
85.21.40 
85.21.50 
85.26.10 
85.26.20 
85.26.30 
85.28.00 
91.06.00 til véla 
96.02.02 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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2. gr. 
Niðurfelling gjalda samkvæmt í. gr. tekur einungis til fullbúinna varahluta til 

véla og tækja sem notaðar eru til framleiðslu á iðnaðarvörum í samkeppnisiðnaði. 
Tollmeðferð þessi er jafnframt bundin þeim skilyrðum að innflutningur sé allur á 
nafni viðkomandi iðnfyrirtækis og fyrirsvarsmaður þess lýsi því yfir á aðflutnings- 
skýrslu við tollafgreiðslu að varan sé eingöngu flutt inn til eigin nota til aðvinnslu 
á hráefnum og efnivörum við framleiðslu á nánar tiltekinni iðnaðarvöru í sam- 
keppnisiðnaði. 

Undanþága frá greiðslu gjalda samkvæmt auglýsingu þessari verður eigi veitt 
nema framleiðsla sé þegar hafin og viðkomandi hafi jafnframt tilkynnt skattyfir- 
völdum starfsemi sína skv. 11. gr. laga nr. 10/1960 um söluskatt og sýni ef óskað 

er skírteini frá skattyfirvaldi þess efnis, að viðkomandi hafi með höndum starf- 

semi sem framleiðandi iðnaðarvara og heimild til að kaupa vörur án söluskatts. 
Við frágang aðflutningsskýrslu skulu niðurfelld gjöld eigi reiknuð en að öðru 

leyti skal farið eftir ákvæðum laga nr. 120/1976, um tollskrá o. fl. svo og reglum 
og öðrum fyrirmælum settum þar að lútandi. 

II. KAFLI 

Um niðurfellingu eða endurgreiðslu tolls og/eða sölugjalds 

af vélum, tækjum og vélahlutum. 

3. gr. 
Við tollafgreiðslu skal fella niður eftir því sem við á toll og/eða sölugjald af 

vörum í eftirtöldum tollskrárnúmerum: 

84.01.10 84.19.29 
84.01.20 84.19.39 
84.02.10 84.21.00 
84.02.20 84.22.13 
84.03.00 úr 84.22.71 til véla í nr. 84.22.13 
84.05.10 84.30.11 
84.05.20 84.30.12 
84.10.32 84.30.14 
84.10.41 84.30.20 

úr 84.10.61 til dæla í nr. 84.10.32 og 84.31.10 
84.10.41 84.31.20 

84.11.11 84.31.30 
84.11.12 84.32.10 
84.11.21 84.32.20 
84.13.01 84.33.10 
84.14.00 84.33.20 
84.15.49 84.34.10 
84.16 00 84.34.20 
84.17.29 84.34 30 
84.18.13 84.35.10 
84.18.19 84.35.20 
84.18.22 84.35.30 
84.18.24 84.35.40 
84.18.29 84 35.50 

úr 84.18.39 til véla í nr. 84.18.22 og 84.36.10 
84.18.29 84 36.20 

84.18.32 84.36.30
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84.37.10 84.47.01 
84.37.20 84.47.09 
84.37.30 84.48.10 
84.38.10 84.48.20 
84.38.20 84.48.30 
84.38.30 84.49.10 
84.39.00 84.49.20 
84.40.40 84.50.00 
84.40.62 84.56.32 
84.40.63 úr 84.56.50 til véla í nr. 84.56.32 
84.40.64 84.57.00 

úr 84.40.72 til véla í nr. 84.40.40 84.59.10 
84.40.79 84.59.30 
84.41.12 84.59.40 
84.41.20 84.59.60 
84.42.00 84.59.70 
84.43.10 84.59.81 
84.43.20 84.59.84. 
84.44.10 84.59.99 
84.44.20 84.60.00 
84.45.10 84.61.01 
84.45.15 84.61.02 
84.45.20 84.61.11 
84.45,25 84.61.15 
84.45.30 85.01.51 
84.45.35 85.01.76 
84.45.40 85.11.10 
84.45,45 85.11.20 
84.45.50 90.07.12 
84.45.55 90.07.32 
84.45.60 úr 90.09.01 til prentiðnaðar 
84.45.65 úr 90.10.10 til prentiðnaðar 
84.45.70 úr 90.10.20 til véla til prentiðnaðar í nr. 
84.45.75 90.10.10 
84.46.00 90.10.33 

Niðurfelling gjalda samkvæmt þessari grein getur einungis farið fram að upp- 
fylltum skilyrðum 2. gr. auglýsingar þessarar. 

4. gr. 
Nú er vara skv. 3. gr. flutt inn til endursölu eða um er að ræða slíka vöru 

framleidda hér á landi og skulu þá gjöld innheimt við sölu en endurgreidd eftir á, 
enda sæki endanlegur kaupandi vörunnar um endurgreiðslu til viðkomandi inn- 
heimtumanns ríkissjóðs (sýslumanns eða bæjarfógeta en í Reykjavík til tollstjóra), 
að uppfylltum skilyrðum 2. gr. 

Umsókn um endurgreiðslu sölugjalds skal borin fram í þríriti á sérstöku eyðu- 
blaði sem fjármálaráðuneytið lætur gera í þessu skyni. Skal umsókn fylgja frumrit 
og eitt afrit af reikningi yfir hina keyptu vöru er beri greinilega með sér að sölu- 
gjald hafi verið greitt. Umsókn skal m.a. tilgreina eftirfarandi: 

a. Tollskrárnúmer hverrar vöru og vörulýsingu. 
b. Kaupverð hverrar vöru um sig og upphæð greidds sölugjalds. 
c. Fjárhæð umbeðinnar endurgreiðslu af hverri vöru fyrir sig.
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d. Heildarfjárhæð endurgreiðslubeiðni. 
e. Yfirlýsing umsækjenda um að varan sé ætluð til eigin nota við framleiðslu 

iðnaðarvara Í samkeppnisiðnaði, sbr. 2. gr. 

Við endurgreiðslu sölugjalds skal viðkomandi innheimtumaður halda eftir frum- 
riti umsóknar ásamt afriti reiknings en afhenda viðkomandi umsækjanda annað 
afrit umsóknar ásamt frumriti reiknings með áritun um endurgreiðslu. Eitt afrit 
umsóknar skal hann senda skattstofu í því umdæmi þar sem umsækjandi hefur 
aðsetur. 

5. gr. 
Nú fer saman beiðni um endurgreiðslu tolls og sölugjalds og skal þá sótt um 

endurgreiðslu tolls á sérstöku eyðublaði um endurgreiðslu aðflutningsgjalda. Skal 
umsókn fylgja samrit aðflutningsskýrs!lu (bleikt eintak) með tollafgreiðslustimpili 
viðkomandi tollyfirvalda svo og afrit vörureiknings. Umsókn skal m. a. tilgreina 
eftirfarandi: 

Tollskrárnúmer hverrar vöru og vörulýsingu. 
Tollverð (cif-verð) hverrar vöru um sig og upphæð greidds tolls. 
Fjárhæð umbeðinnar endurgreiðslu af hverri vöru fyrir sig. 
Hei!darfjárhæð endurgreiðslubeiðni. a

p
p
 

6. gr. 
Umsókn um endurgreiðslu samkvæmt 4. og 5. gr. skal hafa borist viðkomandi 

innheimtumanni innan 6 mánaða frá sölu til þess aðila er sækir um endurgreiðslu 
og nema minnst 50 000 kr. til þess að vera endurgreiðsluhæf. Heimilt er að leggja 
saman reikninga til þess að lágmarksfjárhæð náist. 

Endurgreiðsla kemur því aðeins til greina að allar upplýsingar séu skilmerkilega 
færðar og umsókn undirrituð af umsækjanda. 

Tollstjórar í hverju umdæmi munu veiia umsækjendum upplýsingar um toll- 

skrárnúmer vara ef þess er óskað. 

III. KAFLI 

Um lækkun eða niðurfellingu tolls af efni. 

1. gr. 
Ráðuneytið hefur ákveðið að lækka eða fella niður toll af hráefni, efnivörum 

og hlutum til framleiðslu iðnaðarvara í samkeppnisiðnaði. Iðnfyrirtæki er fram- 
leiða slíka vöru geta sótt um tollívilnun í skriflegu erindi til fjármálaráðuneytisins, 
þar sem gerð skal grein fyrir viðkomandi framleiðslu, aðföngum þeim sem óskað 
er eftir að njóti tollívilnana og þýðingu þeirra fyrir framleiðsluna. Til frekari 
skýringar skulu fylgja erindinu tæknilegar upplýsingar um vöruna, teikningar, myndir 

og/eða sérstök lýsing. 
Ráðuneytið mun þó eigi lækka eða fella niður toll af neðangreindu efni: 

a. Innfluttu efni til framleiðslu á sams konar fullbúinni iðnaðarvöru framleiddri 
erlendis, sem tollar hafa verið lækkaðir eða felldir niður af vegna samninga við 
EFTA og EBE, ef efnivaran ber jafnhá eða lægri gjöld en hin fullbúna sam- 

keppnisvara. 
b. Furu til annarra nota en framleiðslu á einingahúsum. 
c. Efni, sem við aðvinnslu skiptir ekki um tollskrárnúmer samkvæmt tollskrár- 

lögum, þ. e. óveruleg eða einföld aðvinnsla er eigi talin fullnægjandi svo sem 
sigtun, flokkun, umbúðaskipti, átöppun, ásetning merkimiða og blöndun.
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8. gr. 

Beiðni um niðurfellingu tolls af einstökum efnissendingum, þegar við toll- 
afgreiðslu, skal fylgja auk þeirra gagna sem nefnd eru Í 1. mgr. 7. gr. aðflutning:- 
skýrsla ásamt öllum skjölum sem afhenda ber vegna tollmeðferðar vöru, sbr. 18. 
og 19. gr. tollskrárlaga. Vörureikningur þarf þó eigi að vera bankastimplaður. Að 
öðru leyti skal fullnægt skilyrðum 2. gr. auglýsingar þessarar. 

Ráðuneytið getur veitt fyrirtækjum heimild til að fá tiltekna efnivöru toll- 
afgreidda án greiðslu tolls án þess að til ákvörðunar ráðuneytisins komi hverju 
sinni. Óski fyrirtæki slíkrar heimildar skai þess getið sérstaklega í erindi þess. 

Teljast gögn þau sem nefnd eru í í. mgr. 7. gr. fullnægjandi í slíkum tilvikum. 
Ráðuneytið getur bundið almenna heimild samkvæmt 2. mgr. skilyrðum sem 

við kunna að eiga hverju sinni 

IV. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

9. gr. 
Samkeppnisiðnaður í auglýsingu þessari tekur einungis til iðngreina sem fram- 

leiða vörur er 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), sbr. 1. gr. laga nr. 120 31. desember 1978, 
um tollskrá o. fl., með síðari breytingum. Skipasmíðar skulu teljast til samkeppnis- 
iðnaðar í þessu sambandi. 

10. gr. 

Aðili sem fær endurgreiðslu samkvæmt ákvæðum auglýsingar þessarar skal til- 
greina endurgreidd gjöld sérstaklega, annað hvort Í ársreikningi sem fylgir skatt- 
framtali eða í skýringum með honum, en þar skal greina undir hvað: lið árs- 
reiknings endurgreiðslan er færð svo og fjárhæð hennar. 

11. gr. 

Reglum þessum getur fjármálaráðuneytið breytt án fyrirvara. 
Fjármálaráðuneytið sker úr ágreiningi sem kann um framkvæmd og túlkun 

ákvæða auglýsingar þessarar. 

12. gr. 

Auglýsing þessi er sett samkvæmt heimild í 12. tl. 3. gr. laga nr. 120 31. desember 
1976, um tollskrá o. fl, svo og XVI. lið 6. gr. laga nr. 86 31. desember 1977 til að 
öðlast gildi þegar í stað. Jafnframt eru úr gildi felldar auglýsingar nr. 433 31. 
desember 1976 og nr. 204 10. maí 1977. 

Fjármálaráðuneytið, 11. ágúst 1978. 

F.h.r. 

Þorsteinn Geirsson. 

Sigurgeir A. Jónsson.
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REGLUGERÐ 

fyrir Vatnsveitu Höfðahrepps, Höfðakaupstað. 

1. gr. 
Hreppsnefnd Höfðahrepps hefur einkaleyfi til reksturs vatnsveitu og sölu vatns 

á svæði því, er vatnsveita hreppsins nær yfir og hún getur fullnægt, svo og til 
hafnarinnar í Höfðakaupstað. 

2. gr. 
Hreppsnefnd fer með yfirstjórn vatnsveitunnar. Hreppsnefnd og sveitarstjóri 

annast öll framkvæmdastörf er vatnsveituna varða, svo og viðhald hennar og um- 
sjón alla. Hreppsnefnd skal heimilt að ráða sérstakan umsjónarmann vatnsveitunnar 
er hafi eftirlit með vatnsveitukerfinu og annist öll þau störf í þágu vatnsveitunnar 
er henta þykir. 

3. gr. 
Hver sá er vill komast í samband við vatnsveitu hreppsins, skal senda hrepps- 

nefnd skriflega umsókn þar um. Umsókninni skulu fylgja upplýsingar um, hversu 
mikið vatn hlutaðeigandi telur sig þurfa að nota. 

4. gr. 
Umsjónarmanni vatnsveitunnar er heimilt að fara um hús manna, þar sem vatns- 

leiðslur liggja, til þess að athuga þær og tæki þau, er sett eru í samband við þær. 
Ef honum þykir útbúnaði í einhverju ábótavant, skal húseigandi tafarlaust bæta 
úr því, ella lætur umsjónarmaður gera það á hans kostnað. 

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 vatns- 
skatt eða tengigjald á réttum gjalddögum. Fullan vatnsskatt ber að greiða fyrir þann 
tíma er vatnsæðum er lokað af þessum sökum. 

5. gr. 
Hver sá sem veldur skemmdum á eignum vatnsveitunnar eða á annan hátt 

bakar henni skaða, skal bæta það að fullu og sæta sektum, nema þyngri refsing 
liggi við að lögum. Engum er heimilt án leyfis hreppsnefndar eða brunaliðsstjóra 
að taka vatn úr brunahönum vatnsveitunnar. 

6. gr. 
Skylt er sérhverjum að láta af hendi land sitt og landsafnot í þarfir vatns- 

veitunnar, svo og mannvirki, og þola þær eignakvaðir, óþægindi og takmörkun á 
afnotarétti, sem vatnsveitan kann að hafa í för með sér, enda komi fullar bætur fyrir 
samkvæmt mati, ef eigi næst samkomulag. 

7. gr. 
Frá vatnsæðum veitunnar má enginn leggja vatnsæðar nema með leyfi hrepps- 

nefndar. Hverjum húseiganda ber að greiða allan kostnað við lagningu vatnsæða 
úr götulögnum í hús sín, og annast viðhald þeirra. 

Skylt er húseigendum að láta tafarlaust gera við vatnsæðar sínar, ef leki kemur 
að Þeim. 

Enginn má eyða vatni að óþörfu, né setja aflvélar í samband við vatnsveituna, 
án leyfis vatnsveitunefndar.
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8. gr. 
Af öllum húsum á vatnsveitusvæðinu sem metin eru til fasteignamats og tengd 

eru vatnsveitu hreppsins skal greiða árlega vatnsskatt: 

a. 0.15% af fasteigsnamati húsa og lóða eins og það er á hverjum tíma. Lásmarks- 
gjald hverrar sjálfsstæðrar íbúðar skal þó aldrei vera lægra en kr. 8 000. 

b. Af húsum sem nota mikið vatn til annarra þarfa en heimilisnota svo sem 
hraðfrystihúsum, fiskverkunarstöðvum, verksmiðjum,  iðnaðarfyrirtækjum 
o. s. frv. skal greiða 0.5% af fasteignamati húsa og lóða ef vatn er ekki selt 
eftir mæli. 

c. Vatnsveitan getur þar sem ástæða þykir til selt vatnsnot samkvæmt mæli fyrir 

kr. 5 hverja smálest. Árleg leiga af vatnsmælum skal vera kr. 10 000. 
d. Fyrir þvottaplön sem rekin eru til þvotta á bifreiðum t. d. í sambandi við 

eldsneytissölur skal greiða kr. 20 000 á ári fyrir vatnsnotin. 

e. Auk venjulegs vatnsskatts skal greiða fyrir sérstaka vatnsnotkun sem hér segir: 

Við síldarsöltun skal greiða kr. 80 á uppsaltaða tunnu. Sama gjald er fyrir tunnu 
af söltuðum hrognum. Fyrir vatnsnotkun til bræðslu síldar, loðnu eða annars 
bræðslufisks skal greiða kr. 80 fyrir hvert landað tonn. Fyrir hverja smálest 
af vatni til skipa greiðist kr. 100 en minnsta gjald skal vera kr. 500 fyrir fiski- 
skip en kr. 1000 fyrir önnur skip. 

f. Af beitingaskúrum, gripahúsum og fleiri slíkum húsum skal lægsta gjald vera 
kr. 4 000. 

g. Greiðsla fyrir önnur vatnsnot en hér eru talin fer eftir ákvörðun hrepps- 

nefndar. 

i- Tengigjald skal vera kr. 15 000. 

9. gr. 
Reikningsár vatnsveitunnar er almanaksárið og annast sveitarstjóri reiknings- 

haldið, innheimtur og greiðslur. 
Gjalddagi vatnsskatts er 1. mars ár hvert og greiðist hann í einu lagi. 

10. gr. 
Framtalin gjöld samkvæmt 8. grein eru miðuð við byggingarvísitölu 159 stig 

1. október 1977 og breytast einu sinni á ári til samræmis við byggingarvísitöluna 

eins og hún er 1. okt. ár hvert. Þó má hækkun ekki nema meiru en 50% án sam- 

Þykkis ráðuneytisins. 

11. gr. 
Brot á reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 100 000 — hundrað þúsund — 

nema þyngri refsing liggi við að lögum. 

Mál út af brotum á reglugerð þessari skulu sæta meðferð opinberra mála. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Höfðahrenps. stað- 
festist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 til þess að öðlast gildi 
Þegar í stað. 

Jafnframt fellur úr gildi Reglugerð fyrir Vatnsveitu Höfðahrepps, Höfðakaup- 
stað, nr. 9 11. janúar 1961. 

Félagsmálaráðuneytið, 23. júní 1978. 

F. h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.
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SAMÞYKKT 

um stjórn bæjarmálefna Selfoss. 

I. KAFLI 

1. gr. 
Bæjarstjórn Selfoss er skipuð 9 bæjarfulltrúum kjörnum samkv. lögum nr. 

53/1961. 
2. gr. 

Bæjarstjórn Selfoss er almennt í fyrirsvari fyrir bæinn og skal engu máli er 
hann varðar til lykta ráðið án umsagnar bæjars!jórnar. Bæjarstjórninni ber að gæla 
hagsmuna bæjarins í hvívetna og annast þau viðfangsefni, sem henni eru fengin í o 

lögum og reglugerðum svo og málefni sem henni eru fengin Í samþykktum, er hún 
hefur sett eða á henni kunna að hvíla að öðru leyti. 

A. 

Meginverkefni hennar eru þessi: 

Bæjarstjórn fer með yfirstjórn á fjárreiðum bæjarins. 

1) Fyrir lok desembermánaðar ár hvert ber bæjarstjórn að gera áætlun um 
tekjur og gjöld bæjarins fyrir næsta reikningsár (almanaksár). Í fjárhags- 
áætlun skal sýna í meginatriðum, hvernig fjárveitingu til einstakra stofnana 
og framkvæmda skuli hagað, sbr. B-lið, ennfremur skal sýna, hvernig áætl- 

aðar tekjur skiptast. 
Bæjarstjórn á að hafa yfirumsjón með fjármálastjórn bæjarins. með því að 

tekjur séu innheitar og greiðslur inntar af hendi í samræmi við það, sem 

ákveðið er í fjárhagsáætlun. 
Eigi má greiða fé úr bæjarsjóði nema Þeimild sé til þess í fjárhagsáætlun 
bæjarins og/eða bæjarstofnana, eða með annarri ákvörðun bæjarstjórnar- 

innar eða bæjarráðs í umboði hennar. 
3) Bæjarstjórn hefur umsjón með því, að eigur bæjarins séu tryggilega varð- 

veittar. 
4) Bæjarstjórn kveður á um lántökur fyrir kaupstaðinn, þó er bæjarstjóra heim- 

il! að taka stutt rekstrarlán án sérstakrar sambykktar bæjarstjórnar. 

5) Bæjarstjórn kveður á um ábyrgðir bæiarsjóðs. Heimilt er þó bæjarráði að 
taka fullnaðarákvörðun um ábyrgð bæjarsjóðs, sé ekki um meiri háttar fjár- 
hæð að ræða og ábyrgð bæjarsjóðs er nægilega tryggð með öruggri bak- 

tryggingu. 
6) Bæjarstjórn skal hafa last fullnaðarúrskurð á ársreikninga kaupstaðarins 

a 
eigi síðar en í júlímánuði ár hvert. 

to
 

Bæjarstjórn fer með yfirstjórn verklegra framkvæmda bæjarins. Í fjárhass- 
áætlun kveður hún á um verklegar framkvæmdir á fjárhassárinu í megindrátt- 

um. Hún setur og gert heildaráætlanir um framkvæmd tiltekinna verkefna er 

taka wfir lengri tíma. svo og um einstök verk, eftir því sem ástæða þykir til. 
Bæjarstjórn kýs bæjarstjóra. bæjarráð og aðrar nefndir eftir því sem segir í 
reglugerð þessari eða öðrum sambþvkktum svo og endurskoðendur reikninga bæj- 

arins. Ennfremur kýs bæjarstjórn fulltrúa kaupstaðarins á fundi samtaka sveit- 

arfélaga, sem kavnstaðurinn er aðili að, svo og fulltrúa er kaupstaðnum kann 

að vera skylt að tilnefna samkvæmt lögum. 

Hún skipar einnig fasta starfsmenn bæjarins og semur mm laun beirra. 
Pæiarstjórn setur reglur og reglngerðir um stiórn og meðferð tiltekinna mál- 

efna hæiarins, ákveður gjaldskrá bæjar og bæjarfyrirtækja eftir því sem þörf 

krefur. 

 



4. júlí 1978. 535 Nr. 286. 

TI. KAFLI 

Fundarsköp bæjarstjórnar. 

3. gr. 
Á fundi bæjarstjórnar í júnímánuði Á hvert kýs bæjarstjórn sér forseta, svo 

og 1. og 2. varaforseti úr hópi bæjarfulltrúa til eins árs. Sá er rétt kjörinn forseti, 
sem fengið hefur atkvæði meira en helmings bæjarfulltrúa. Verði þeim atkvæðafjölda 
ekki náð. skal kiósa að nýju og skal þá kjósa um þá tvo sem flest fengu atkvæðin. 
Ef þrír eða fleiri, sem um skyldi kjósa, hafa fengið iafnmörg atkvæði skal varpa 
hlutkesti um hverja tvo skuli kjósa. Verður þá sá réit kjörinn, sem fleiri atkvæði fær, 
þó að hann fái ekki helming atkvæða. Verði atkvæði jöfn ræður hlutkesti. Aldurs- 
forseti gegnir forsetastörfum uns kosinn hefur verið forseti. Ef enginn forseti er 
viðstaddur á fundi bæjarstjórnar, gegnir aldursforseti forsetastörfum, nema bæjar- 

stjórn ákveði að kjósa sérstakan fundarstjóra í það skipti. 
Ef forseti deyr, eða varaforseti eða verður varanlega forfallaður frá störfum í 

hæjarstjórn áður en kjörtími hans er á enda, skal kjósa forseta í hans stað fyrir 

þann tíma sem eftir er kjörtímabilsins. 

4. gr. 
Forseti bæjarstjórnar stjórnar umræðum á fundum hennar. Hann sér um að 

fundargerðir séu skinulega færðar í serðabók, og allar tillögur og álvktanir séu rétt 

og nákvæmlega bókaðar svo os hverja afgreiðslu þær hljóta. 
Forseti sér um, að allt fari löglega og skipulega fram á fundum bæjarstjórnar. 

Hann úrekurðar vm skilning á fundarsköpum skv. samþykkt þessari, en skjóta má 
úrskurði hans til úrlausnar bæjarstiórnar er sker þá úr. 

5. gr. 
Bæjarstiórn kýs sér tvo skrifara og tvo varaskrifara úr hópi bæjarfulltrúa til 

eins árs Í senn á sama fundi og forsetakosning fer fram. Skrifarar skulu kosnir 
hluytfallskosningu. Skrifarar skulu telia saman atkvæði, þá er atkvæðagreiðslur fara 

fram. 

6. gr. 
Bæjarstjórn getur ráðið sérstakan fundarritara utan bæjarstjórnar sem sér um 

færslu serðabókar og hafa skrifarar í samráði við forseta eftirlit með því að rétt sé 

fært til bókar. 

Í forföllum fundarritara annast skrifarar bæjarstjórnar færslu gerðabókar í 

samráði við forseta. 
Í serðabók skal seta bess, hvar og hvenær fundi sé haldinn. hverjir sitji fund- 

inn ag hver sé fundarritari. 
Í fundarlok skal lesa unn serðabók og skulu viðstaddir fnlltrúar undirrita hana. 
Hver sá fulltrúi. sem eisi er sammála hinum á rétt á því, að ágreiningsálit hans 

verði ritað með fáum orðum í gerðabókina. 

7. gr. 
Beglulesa fundi heldur hæiarstiórn annan miðvikndas hvers mánaðar kl. 16.00 

ef mál eru fyrir hendi. Fundum bæjarstjórnar skal liúka eisi síðar en kl. 22.00. Þó 

er heimilt að halda fundi áfram ef % bæjarfulltrúa sambvkkija. 

Bæiarstiórn setur þó ákveðið að fella niður fundi í júlí- og ágústmánuði, enda 
veiti hún þá bæjarráði jafnframt heimild Hl fullnaðarafgreiðsln erinda frá bvas- 
ingsanefnd, annarra en skipulagsmála. 

B 69
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Aukafundi skal halda samkvæmt ákvörðun bæjarstjóra eða forseta eða ef minnst 
Þrír bæjarfulltrúar æskja þess skriflega, enda geri þeir grein fyrir ástæðum og fund- 
arefni. Bæjarstjóri ákveður stað og stund til aukafundarhalds og boðar til hans með 
svo löngum fyrirvara, sem unnt er. 

8. gr. 
Bæjarstjóri semur dagskrá bæjarstjórnarfunda í samráði við forseta. 
A dagskrá skal taka: 

1) Fundargerðir bæjarráðs og annarra lögmætra nefnda, sem kunna að þurfa 
staðfestingar bæjarstjórnar á ályktunum sínum. 

2) Hvert það mál, sem fellur undir verksvið bæjarstjórnar skv. 2. gr. samþykkt- 
ar þessarar sbr. og 10. gr. laga nr. 58/1961, enda sé þess óskað af bæjarstjóra 

eða bæjarráði, lögmætri nefnd eða bæjarfulltrúa að málið sé á dagskrá tekið. 
3) Lögmætar kosningar nefnda og starfsmanna, svo og hvert það málefni annað, 

sem bæjarstjórn á að fjalla um að lögum. 

Sá sem óskar að fá mál tekið á dagskrá bæjarstjórnar skal tilkynna það bæjar- 
stjóra skriflega með tillögu, fyrirspurn eða stuttri greinargerð eigi síðar en kl. 12.00 
næsla mánudag fyrir fund. Heimilt ér þó bæjarstjóra að verða við ósk um að mál 
sé tekið á dagskrá þótt síðar berist, enda hafi ósk um það borist áður en dagskrá er 
send bæjarfulltrúum. 

Nú óskar þegn bæjarfélagsins, sem er utan bæjarstjórnar, að erindi frá honum 
sé tekið á dagskrá bæjarstjórnar og skal þá bæjarstjóri vísa því til bæjarráðs eða 
þeirrar nefndar, sem það vegna efnis frekast heyrir undir og skal það tekið á dag- 
skrá bæjarstjórnar, sem liður í fundargerð bæjarráðs eða nefndarinna, nema erindið 
sé afgreitt með fullnaðarákvörðun bæjarráðs eða hlutaðeigandi nefndar. 

Bæjarstjóri skal senda öllum bæjarfulltrúum dagskrá næsta bæjarstjórnarfund- 

ar eigi síðar en kl. 20.00 næsta mánudag fyrir fund. Í dagskrá skal tilkynna fundar- 
slað og tíma, þær fundargerðir sem fyrir fundi liggja, tillögur sem fram hafa komið 
og gera í stuttu máli grein fyrir þeim málum öðrum, sem um skal fjallað. Fylgja 

skulu eftirrit fundargerða, tillagna svo og annarra gagna, sem geta til upplýsinga 
orðið um málefni á dagskrá eftir því sem bæjarstjóri telur nauðsynlegt. 

Ef ákveðin verður aukafundur, samkvæmt 7. gr., skal að jafnaði til hans boð- 
að með dagskrá. 

Mál skulu afgreidd í þeirri röð, sem dagskrá segir, nema bæjarstjórn ákveði að 
önnur röð skuli höfð. 

Heimilt er forseta að taka mál á dagskrá, þótt ekki sé þess getið í fundarboði 
verði afbrigði veitt með samþykki % viðstaddra bæjarfulltrúa. 

9. gr. 
Auglýsa skal fundi bæjarstjórnar um leið og dagskrá er borin út til bæjarfull- 

trúá á sama hátt og venja er að birta opinberar tilkynningar frá bæjarskrifstofunni. 
Fundina skal auglýsa með dagskrá, nema um sé að ræða fundi fyrir luktum 

dyrum sbr. 10. gr. 

10. gr. 
Bæjarstjórnarfundi skal halda í heyranda hljóði þegar þeir eru auglýstir. 
Bæjarstjórn getur þó ákveðið að ræða einstök mál fyrir luktum dyrum, t. d. 

einkamál manna eða mál, sem æskilegt er vegna hagsmuna bæjarins, að rædd séu 
fyrir luktum dyrum. 

Ef tillaga kemur fram um það, að mál skuli rætt fyrir luktum dyrum, skal úr 
því skorið án umræðna. 

Óheimilt er að skýra frá því, sem fram kemur við umræður fyrir luktum dyrum.
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Ef áheyrandi á bæjarstjórnarfundi raskar fundarfriði, getur forseti látið vísa 
honum út. 

11. gr. 
Bæjarstjórn getur enga ályktun gert, nema meira en helmingur bæjarfulltrúa sé 

viðstaddur á fundi. Afl atkvæða ræður úrslitum mála. 
Bæjarstjóri og hver bæjarfulltrúi getur borið fram breytingartillögur, viðauka- 

tillögur eða frávísunartillögu við hvert það mál, sem til umræðu er og bæjarstjórn 

á úrskurðarvald um. 
Skulu slíkar tillögur vera skriflegar, en veita skal forseti fundarmönnum ráð- 

rúm til að semja tillögu á fundi, ef þörf krefur. Ef jafnmörg atkvæði eru með máli 
og móti fellur það, nema við kosningar, þá ræður hlutkesti. 

Mál má afgreiða með því að samþykkja það eða fella, vísa frá með rökstuddri 
dagskrá, vísa því til afgreiðslu bæjarstjóra eða nefnda eða með því að fresta því. 

Forseti sker úr því, hvernig atkvæðagreiðslum um tillögur skuli hagað. 

12. gr. 
Bæjarstjórn afgreiðir mál við eina umræðu, nema fjárhagsáætlun bæjarins, árs- 

reikninga og reglugerðir, sem hljóta skulu staðfestingu ráðherra. Um þessi mál 
skulu fara fram tvær umræður og líða víka hið skemmsta milli umræðna. 

13. gr. 
Atkvæðagreiðsla fer fram þannig, að bæjarfulltrúi réttir upp hönd. Nafnakall 

skal við hafa, ef forseti ákveður, bæjarstjóri eða bæjarfulltrúi óskar. 
Við nafnakall greiða bæjarfulltrúar atkvæði eftir skrá um bæjarfulltrúa í staf- 

rófsröð. Nöfnum varafulltrúa skal bæta inn í skrána í réttri stafrófsröð í stað nafna 
þeirra, sem fjarstaddir eru. Hlutkesti ræður á hverjum byrja skal. Við nafnakall er 
bæjarfulltrúa skylt að greiða atkvæði, nema hann færi rök fyrir undanfærslu sinni er 

forseti metur gild. 
Ef bæjarfulltrúi vill ekki una úrskurði forseta, má hann skjóta úrskurðinum 

til bæjarstjórnar, sem sker úr án umræðna. 

14. gr. 
Hver bæjarfulltrúi sem taka vill til máls skal óska heimildar forseta. 
Að jafnaði skulu menn taka til máls í þeirri röð, sem þeir hafa hvatt sér hljóðs. 

Heimilt er að víkja frá þessu, ef um er að ræða bæjarstjóra eða framsögumann, svo 
og bæjarfulltrúa, sem gera vill stutta athugasemd eða leiðrétta ummæli um sjálfan 

hann. Ef tveir eða fleiri kveða sér samtímis hljóðs, ákveður forseti í hvaða röð þeir 

tala. Bæjarfulltrúi skal tala úr ræðustól, nema forseti leyfi annað. 

Bæjarstjórn getur heimilað, ef ?%% bæjarfulltrúa samþykkja, að maður utan 

bæjarstjórnar megi tala á bæjarstjórnarfundi, en skylt skal honum þá að gæta í 

hvívetna fundarskapa. 

15. gr. 
Flutningsmaður tillögu eða framsögumaður má tala þrisvar við hverja umræðu 

máls, en aðrir bæjarfulltrúar tvisvar. Bæjarfulltrúa er þó heimilt að taka oftar til 
máls til að bera af sér ámæli eða gera stutta athugasemd um fundarsköp. 

Ef bæjarfulltrúi vill beina fyrirspurn til bæjarstjóra um málefni, sem ekki er 
á dagskrá skal hann að jafnaði hafa hana skriflega og afhenda með sama fyrirvara 
og um tillögu sé að ræða, þó er forseta heimilt að leyfa, að fyrirspurn sé borin fram 

á fundi, enda samþykki bæjarstjóri afbrigðin.



Nr. 286. 538 4. júlí 1978. 

16. gr. 
Bæjarfulltrúi skal beina máli sínu til forseta. 
Ef bæjarfulltrúi tekur til máls við afgreiðslu á fundargerð nefndar, skal hann 

taka fram hvaða lið eða liði fundargerðar hann óskar að ræða og má ekki ræða 

nema eitt mál í einu. 
Ekki má lesa upp prentað mál, nema forseti leyfi. 

17. gr. 
Ef forseti telur umræður dragast úr hófi fram, getur hann lagt til að ræðu- 

tími hvers bæjarfulltrúa megi ekki fara fram úr ákveðinni tímalengd eða umræðum 

sé hætt. 
Þá getur forseti hvenær sem er lagt til að umræðum skuli lokið á ákveðnum 

tíma. Ekki má þó takmarka umræðu svo, að hún standi skemur um dagskrármál 
en tvo tíma meðan nokkur bæjarfulltrúa er á mælendaskrá. 

Bæjarstjórn afgreiðir tillögur forseta skv. 1. og 2. mgr. umræðulaust. Tveir 
fulltrúar hið fæsta geta einnis borið fram slíkar tillögur og skulu þær líka af- 

greiddar umræðulaust. 
Ákvæði um takmörkun ræðutíma eiga ekki við þegar fjallað er um frumvarp 

að fjárhassáætlun. 

18. gr. 
Skylt er bæjarfulltrúa að lúta valdi forseta í hvívetna er að því lýtur að gætt 

sé góðrar reglu. 
Ef bæjarfulltrúi ber aðra menn brigslum eða víkur verulega frá umræðuefninu 

skal forseti víta hann og nefna þau ummæli, sem hann vítir. 
Ef bæjarfulltrúi er víttur tvisvar á sama fundi getur forseti lagt til við bæjar- 

stjórn, að hann verði sviptur málfrelsi á beim fundi. Skal sú tillaga afgreidd um- 

ræðulaust. 
Ef bæjarfulltrúi hlýðnast ekki úrskurði bæjarstjórnar eða almenn óregla kemur 

upp á fundi skal forseti gera hlé um stundarsakir eða ef nauðsyn krefur slíta fundi. 

19. gr. 

Fundagerðir bæjarstjórnarfunda skal vélrita og senda bæjarfulltrúum og fyrstu 

varamönnum að fundi loknum, eða með dagskrá næsta bæjarstjórnarfundar sem 

haldinn er. 

TTT. KAFLI 

Réttindi og skyldur bæjarfulltrúa. 

20. gr. 
Hverjum bæjarfulltrúa er skylt að sækja fundi bæjarstjórnar og sitja þá til 

enda, nema lögmæt forföll hamli. 
Honum er skylt að taka að sér þau störf, sem bæjarstjórn felur honum t. d. 

forsetastörf, setu í nefndum o. s. frv. 

Sá sem verið hefur forseti bæjarstjórnar eða setið í nefnd, getur þó skorast 

undan kosningu jafnlangan tíma og hann hefur haft starfið á hendi. 
Bæjarfulltrúum er skylt að koma prúðmannlega fram á bæjarstjórnarfundum 

og sæta þagnarskyldu um einkamál og hagi einstaklinga og félaga, sem þeir kynnu 
að fá vitneskju um sem bæjarfulltrúar. Þá er þeim og skylt að gæta hagsmuna og 
velferðar bæjarins út á við, sem inn á við eftir sinni bestu getu og vinna og stuðla 

að friðsamlegri lausn deilumála.
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21. gr. 
Bæjarfulltrúum er heimilt að kynna sér skjöl bæjarins. 

22. gr. 
Hver bæjarfulltrúi á rétt á tiltekinni þóknun fyrir störf sín í bæjarstjórn. 

23. gr. 
Ef bæjarfulltrúi, kosinn í nefnd eða til Áaharra starfa, forfallast um stundarsakir, 

vegna veikinda eða af öðrum ástæðum, á hann rétt á að tilnefna mann af sama lista 

og hann er kjörinn til að ítaka sæti hans á meðan, enda hafi varafulltrúi ekki verið 
kosinn. Hafi hann engan tilnefnt fer um varamenn samkvæmt 2. og 3. mgr. 20. gr. 
sveitarstjórnarlaga. 

24. gr. 
Bæjarfulltrúar skulu hafa auglýstan viðtalstíma á bæjarskrifstofunni fyrir bæjar- 

búa tvær klst. í senn, eigi sjaldnar en einu sinni í mánuði. 
Skulu tveir bæjarfulltrúar mæta í hverjum viðtalstíma og skulu þeir ekki 

vera af sama lista. 
Bæjarstjóri skipuleggur viðtalstímana og auglýsir þá. 

25. gr. 
Bæjarstjórn getur veiit bæjarfulltrúa, sem óskar þess lausn frá bæjarfulltrúastarfi. 

IV. KAFLI 

Bæjarráð. 

26. gr. 
Á bæjarstjórnarfundi í júní skulu kosnir 3 bæjarfulltrúar í bæjarráð og jafn- 

margir til vara. 
Bæjarstjóri á sæti í bæjarráði, en ekki hefur hann þar atkvæðisrétt, nema hann 

sé kjörinn í ráðið. 
Bæjarráð kýs sér formann og varaformann og má kjósa bæjarstjóra þótt hann 

sé ekki kjörinn í ráðið. 
Bæjarráð getur leyft að flokkur, sem fulltrúa á í bæjarstjórn, en ekki í bæjar- 

ráði megi tilnefna bæjarfulltrúa til að sitja fundi bæjarráðs með málfrelsi og tillögu- 
rétti. 

Bæjarráð skal halda fundi að jafnaði vikulega. Heimilt er þó að fella niður annan 

hvern fund í júlí og ágústmánuði. Aukafundi skal halda, ef bæjarstjóri ákveður 
það eða bæjarráðsmaður óskar þess skriflega. 

Bæjarstjóri undirbýr dagskrá bæjarráðsfunda og sér um að fundarboð sé til- 
kynnt bæjarráðsmönnum eigi síðar en á hádegi tveim dögum fyrir fund. Heimilt 
er að taka mál til meðferðar í bæjarráði þótt ekki sé tilgreint á dagskrá, en skylt 
er þó að fresta afgreiðslu þess til næsta fundar, ef þess verður óskað. 

Formaður sér um að allt fari löglesa og skipulega fram á fundum og úrskurðar 
ágreiningsmál, sem rísa kunna út af fundarsköpum. 

Bæjarritari er ritari bæjarráðs, en í forföllum hans tilnefnir formaður bæjar- 

ráðs ritara í hans stað. 
Í gerðabók skal greint frá því, hvar fundur sé haldinn og hvenær, hverjir sitji 

fundinn og hver sé fundarritari. Þar skal greint frá framlögðum skjölum og efni 
þeirra í stuttu máli, svo og hverja afgreiðslu þau hljóta. 

Um fundarsköp bæjarráðs fer eftir sömu reglum og gilda um bæjarstjórn eftir 
því sem þau geta átt við.



Nr. 286. 540 4. júlí 1978. 

27. gr. 

Bæjarráð fer ásamt bæjarstjóra með framkvæmdastjórn málefna Selfoss, að því 
leyti, sem hún er ekki öðrum fengin skv. lögum, reglugerðum eða sérstökum sam- 
Þþykktum bæjarstjórnar. 

Bæjarráð tekur samkvæmt heimild 36. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 58/1961 fullnað- 
arákvörðun um þau mál, sem til þess koma, nema um veruleg fjárhagsatriði sé að 
ræða eða málefni þar sem ákvörðun bæjarstjórnar er sérstaklega áskilin að lögum, 
enda sé eigi ágreiningur í bæjarráði né við bæjarstjóra um slíkar ákvarðanir. 

Bæjarráð getur þó tekið lokaafgreiðslu í þeim málum, sem bæjarstjórn hefur 
vísað til þess til fullnaðarafgreiðslu. 

28. gr. 
Bæjarráð hefur umsjón og stjórn á fjárhag bæjarins, undirbúning fjárhags- 

áætlana og gerir tillögur til úrskurðar á reikningum bæjarins. Ennfremur hefur það 
eftirlit með allri starfsemi kaupstaðarins, sem ekki er falin öðrum samkvæmt lögum, 

reglugerðum eða samþykktum bæjarstjórnar með þeim takmörkunum sem 47. gr. 

laga nr. 58/1961 setur. Í þeim tilvikum, að sérstökum nefndum bæjarstjórnar er 

falið að hafa með höndum tiltekna málaflokka, skal bæjarráð fjalla um fjárhags- 

hlið málanna. 
Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn hvernig varið skuli fé til verklegra fram- 

kvæmda, að því leyti, sem slíkt er ekki tekið fram í fjárhagsáætlun. 

29. gr. 
Skylt er starfsmönnum bæjarins að sitja fundi bæjarráðs þegar til umræðu eru 

málefni, sem störf þeirra snerta og þess er óskað. 

V. KAFLI 

Um bæjarstjóra. 

30. gr. 
Bæjarstjórn ræður bæjarstjóra. Ráðningartími skal að jafnaði vera hinn sami 

og kjörtímabil bæjarstjórnar. 
Heimilt er þó að ráða bæjarstjóra til lengri tíma, en þá er ráðningarsamningur 

uppsegjanlegur af beggja hálfu með sex mánaða fyrirvara, hvenær sem er eftir 

að kjörtímabilinu er lokið. 
Nú næst ekki meirihluti í bæjarstjórn fyrir ráðningu bæjarstjóra, svo að bæjar- 

stjóri er í andstöðu við meirihluta bæjarstjórnar og getur þá ráðherra ákveðið að 
bæjarstjórnarkosningar skuli fara fram á ný. 

3l. gr. 

Bæjarstjóri hefur á hendi framkvæmd ákvarðana þeirra, sem bæjarstjórn og 

bæjarráð gerir og framkvæmd á málefnum bæjarins yfirleitt að því leyti, sem bæjar- 

stjórn hefur ekki ákveðið annað um tiltekið mál. Skylt er bæjarstjóra að hafa ákveð- 

inn viðtalstíma og sé hann auglýstur í skrifstofu bæjarins. 

32. gr. 

Bæjarstjóri á sæti á fundum bæjarstjórnar, bæjarráðs og fastanefnda og hefur 

hann þar sömu réttindi og skyldur sem bæjarfulltrúar. Ekki hefur hann þó at- 

kvæðisrétt á fundum bæjarstjórnar, nema hann sé bæjarfulltrúi og ekki á fundum 

bæjarráðs og nefnda, nema hann sé lögskipaður eða kjörinn nefndarmaður.
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Hann hefur óbundið málfrelsi og tillögurétt á fundum bæjarstjórnar, bæjarráðs 
og nefnda. 

3ð. gr. 
Nú samþykkir bæjarstjórn ályktun, sem hefur verulegan kostnað í för með sér, 

sem ekki hefur verið gert ráð fyrir á gildandi fjárhagsáætlun og getur bæjarstjóri 
þá fellt slíka ályktun úr gildi um sinn og skal þessi ákvörðun hans færð í serða- 
bókina. 

Um þetta skal hann svo fljótt sem verða má senda félagsmálaráðuneytinu 
skýrslu og leggur það úrskurð á málið. 

Bæjarstjóri skal senda bæjarstjórninni eftirrit af skýrslunni, svo að hún geti gert 
athugasemdir við hana áður en hún fer til ráðuneytisins. 

Þá getur bæjarstjóri skotið til fullnaðarákvörðunar bæjarstjórnar ályktun bæjar- 
ráðs sbr. 2. mgr. 27. gr. 

34. gr. 
Útgjöld, sem ekki eru lögboðin, samningsbundin eða leiðir af fyrri samþykkt 

bæjarstjórnar eða fullnaðarákvörðun bæjarráðs, má ekki greiða nema til komi sam- 
þykki bæjarstjórnar. 

Ekkert gjald má greiða úr bæjarsjóði, nema bæjarstjóri ávísi því til greiðslu eða 
einhver sá, sem fengið hefur umboð hans eða bæjarráðs til slíks. 

35. gr. 
Bæjarritari gegnir störfum bæjarstjóra í forföllum hans, nema bæjarstjórn 

feli öðrum. Bæjarstjóri getur falið honum meðferð tiltekinna málaflokka í umboði 
sínu, en þá samkvæmt nánari reglum, sem bæjarstjórn setur um þau málefni. 

Hann hefur með höndum umsjón með skrifstofum bæjarins og daglega stjórn 
á fjármálum bæjarsjóðs undir yfirstjórn bæjarstjóra, þar á meðal innheimtu tekna 
bæjarins. 

VI. KAFLI 

Endurskoðendur. 

36. gr. 
Bæjarstjórn kýs endurskoðendur til eins árs í senn til að endurskoða reikninga 

bæjarins og fyrirtækja hans. 
Bæjarfulltrúar eru ekki kjörgengir til endurskoðunarstarfa. 
Um framkvæmd endurskoðunarstarfa fer eftir ákvæðum d-liðs III. kafla laga 

nr. 58/1961. 
Lokið skal endurskoðun eigi síðar en 30. maí ár hvert. 
Kjörnir endurskoðendur eiga rétt á þóknun fyrir starf sitt eftir ákvörðun bæjar- 

stjórnar. 

37. gr. 
Bæjarráði er heimilt að fela löggiltum endurskoðanda að endurskoða reikninga 

kaupstaðarins og fyrirtækja hans, sbr. 36. gr. Jafnframt getur það falið honum að 
hafa eftirlit með endurskoðun ársreikninga og gæta þess að kröfum í lögum og 
reglum um bókhald og endurskoðun sveitarfélaga sé fullnægt. 

Senda skal hann bæjarráði skýrslu um niðurstöður sínar áður en bæjarráð 
gerir tillögu um afgreiðslu ársreikninga til bæjarstjórnar.
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VII. KAFLI 

Um kosningar, skipan og starfssvið nefnda. 

38. gr. 
Bæjarstjórn kýs eftirtaldar nefndir og starfsmenn til að fara með tiltekið mál- 

efni, eftir því sem lög mæla fyrir: 

A. Til eins árs á fundi í júní ár hvert: 

A
 

8. 

Forseta bæjarstjórnar. 
Í. varaforseta bæjarstjórnar. 
2. varaforseta bæjarstjórnar. 
2 skrifara bæjarstjórnar og 2 til vara. 
2 endurskoðendur bæjarreikninga og 2 til vara. 
3 bæjarfulltrúa í bæjarráð og 3 til vara. 
Fjóra menn í bygginga- og skipulagsnefnd, þar af tvo innan bæjarstjórnar 
og fjóra varamenn á sama hátt. Bæjarstjóri er sjálfkjörinn formaður nefndar- 
innar, samkv. lögum. Bæjarritari er varamaður bæjarstjóra í nefndinni. Á 
fundum nefndarinnar eiga sæti, auk nefndarmanna með málfrelsi og tillögu- 
rétti, byggingarfulltrúi, bæjartæknifræðingur og slökkviliðsstjóri. 
Þrjá menn í samninganefnd um kjaramál og þrjá til vara. 

B. Til eins árs á fundi í desember ár hvert: 

1. 

2. 

Fimm menn í hátíðanefnd 17. júní og jafnmarga til vara. Heimilt er að 
fela félagasamtökum framkvæmd hátíðahaldanna, og skal sú ákvörðun tekin 

á desemberfundi. 
Þrjá menn í kjörstjórn og jafnmarga til vara. 

C. Til fjögurra ára á fyrsta fundi eftir bæjarstjórnarkosningar: 

1. Fimm menn í orku- og veitunefnd. Þar af minnst einn innan bæjarstjórnar 
og jafnmarga til vara, kosna á sama hátt. Nefndin annast málefni rafveitu, 

hitaveitu og vatnsveitu. Bæjarstjóri, bæjartæknifræðingur og rafveitustjóri 

eiga auk þess sæti á fundum nefndarinnar, með málfrelsi og tillögurétti. 

Bæjarstjóri er formaður nefndarinnar. 

Þrjá menn í heilbrigðisnefnd, þar af einn innan bæjarstjórnar sem jafn- 

framt er formaður nefndarinnar og jafnmarga til vara, kosna á sama háti. 

Héraðslæknir og héraðsdýralæknir eiga jafnframt sæti í nefndinni, sam- 

kvæmt lögum um málfrelsi og tillögurétt. 
Fimm menn Í skólanefnd grunnskóla og framhaldsskóla, þar af minnst einn 

innan bæjarstjórnar og jafnmarga til vara, kosna á sama hátt. 
Nefndin kýs sér sjálf formann og varaformann samkvæmt lögum. 

Þrjá menn í skólanefnd Iðnskólans á Selfossi og þrjá til vara. Skulu tveir 

vera iðnlærðir hið minnsta. Að auki tilnefna nemendur einn fulltrúa og 

varamann til tveggja ára í senn. 
Ráðherra skipar fimmta manninn í skólanefndina, samkvæmt lögum 

og skal hann vera formaður nefndarinnar. 

. Formaður og varaformaður skólanefndar og formaður skólanefndar Tön- 

skóla, skulu ásamt skólastjórum skólanna mynda samstarfsnefnd undir 

formennsku formanns skólanefndar. Skal nefndin vinna að samræmingu 

fræðslumála í bænum og á héraðsgrundvelli í samráði við héraðsbúa og 

menntamálaráðuneytið. 

Bæjarstjóri skal sitja fundi nefndarinnar sé þess sérstaklega óskað af 

nefndarmönnum eða honum sjálfum.
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ö. Fimm menn í atvinnumálanefnd þar af minnst einn innan bæjarstjórnar og 
jafnmarga til vara kosna á sama hátt. Nefndin skiptir sjálf með sér verkum. 

6. Tvo menn í sáttanefnd og jafnmarga til vara. 
1. Þrjá menn í umhverfisnefnd og jafnmarga til vara. 

Nefndin skiptir sjálf með sér verkum. 

8. Þrjá menn í framtalsnefnd og jafnmarga til vara. 
Bæjarstjóri er sjálfkjörinn í nefndina. 

9. Fjóra fulltrúa á þing Samtaka sveitarfélaga í Suðurlandskjördæmi og jafn- 
marga til vara. 

10. Einn fulltrúa á aðalfund Brunabótafélags Íslands og einn til vara. 
ii. Tvo forðagæslumenn og einn til vara. 
i2. Þrjá menn í stjórn íbúðalánasjóðs og jafnmarga til vara. 
13. Þrjá menn í stjórn verkamannabústaða og jafnmarga til vara. 
14. Tvo menn í stjórn Brunavarna Árnessýslu og tvo til vara. 
15. Fjóra fulltrúa í Íþróttaráð, þar af einn bæjarfulltrúa, sem jafnframt skal 

vera formaður ráðsins og jafnmarga til vara. 
Formaður Umf. Selfoss er sjálfkjörinn í ráðið og skal varaformaður 

Umf. Selfoss vera varamaður hans. 
16. Fimm menn í félagsmálaráð, þar af einn bæjarfulltrúi og skal hann vera 

formaður ráðsins og jafnmarga til vara. 
17. Þrjá menn í tómstundaráð, þar af einn bæjarfulltrúa, sem jafnframt skal 

vera formaður ráðsins. 
Tveir skulu tilnefndir að auki af starfandi félögum á Selfossi á árlegum 

fundi félagsmálastjóra með félögum að undanskildum stjórnmálafélögum. 
Jafnmarga varamenn skal kjósa með sama hætti. 

i8. Fimm menn og fimm til vara í stjórn félagsmálastofnunar Selfoss. Þar af 
skulu formenn félagsmálaráðs, tómstundaráðs og íþróttaráðs eiga sæti í 
stjórninni. 

19. Einn fulitrúa og einn til vara á fulltrúafund Afréttamálafélags Flóa og 
Skeiða. 

D. Aðrar nefndir vegna sérstakra samþykkta bæjarstjórnar. 
Formenn skulu sjá um að nefndir séu boðaðar til fundar. Ef tveir nefndarmenn 

hið fæsta óska eftir að fundur sé haldinn í nefnd þeirri, sem þeir eiga setu í, geta þeir 
farið fram á það við nefndarformann og skal hann þá boða nefndina til fundar svo 
fljótt sem auðið er. Einnig getur bæjarstjóri boðað, að fundir skuli haldnir í nefndum, 
ef honum þykir ástæða til að ræða ýmis bæjarmál. 

Bæjarstjórn kýs formenn nefnda, sem starfa á vegum bæjarins, nema öðruvísi 
sé fyrir mælt. 

39. gr. 
Um skipan nefnda, valdsvið þeirra og verksvið fer eftir því, sem ákveðið er 

í lögum eða samþykktum bæjarstjórnar. 
Þar sem ekki er um slíkar reglur að ræða, getur bæjarstjórn sett þær. 
Ekki má framselja slíkri nefnd vald, sem bæjarstjórn er fengið að lögum. 
Kjörtímabil nefnda og umboð nefndarmanna falli niður þegar kjörtími bæjar- 

stjórnar er á enda, neina um sé að ræða nefnd, sem hefur fengið til úrlausnar ákveðið 
afmarkað verkefni, þá skal Hitið svo á, að starfi hennar ljúki fyrst er verkefnið er 
til lykta leitt eða bæjarstjórn leggi nefndina niður. 

40. gr. 
Allar nefndir bæjarstjórnar skulu færa serðabækur um störf sín og skulu gerðir 

fastanefnda svo og nefnda, sem bæjarstjórn setur í einstök mál lagðar fyrir bæjar- 
stjórn til meðferðar og endanlegrar samþykktar eða synjunar. 
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41. gr. 

Nefndarmenn eiga rétt á þóknun fyrir störf sín samkvæmt reglum sem bæjar- 
stjórn setur, nema annað sé tekið fram í lögum eða reglugerðum. 

Þó skal eigi launa úr bæjarsjóði þá nefndarmenn sem tilnefndir eru af öðrum 

aðilum. 

VIII. KAFLI 

Starfsmenn kaupstaðarins. 

42. gr. 
Bæjarráð skipar fasta starfsmenn bæjarins og veitir þeim lausn eftir því sem 

nánar segir Í samþykkt þessari, nema vald til slíks sé að lögum fengið öðrum aðilum 

eða á annan veg mælt fyrir í reglugerðum um sérmál tiltekinna stofnana. 

Fastar stöður skulu að jafnaði auglýstar til umsóknar, en heimilt er þó bæjar- 

ráði að skipa Í stöðu án slíkrar auglýsingar. Bæjarráð getur ákveðið hver almenn 

skilyrði skuli gilda um skipun í stöður hjá bænum, svo sem sérskilyrði, er gilda 

skuli um ákveðnar stöður. Um réttindi og skyldur starfsmanna bæjarstjórnar gilda 

ákvæði laga um réttindi og skildur starfsmanna ríkisins, eftir því sem við getur átt 

nema annað sé sérstaklega ákveðið í samþykktum bæjarstjórnar. Bæjarstjóri f. h. 

bæjarstjórnar getur sett starfsmönnum erindisbréf og ákveðið þar starfssvið þeirra. 

Skylt er starfsmönnum að hlíða breytingum á starfssviði sínu, enda missi þeir 

einskis af launum við þá breytingu. 

43. gr. 

Bæjarstjórn ákveður með sérstökum samþykktum, hver störf skuli talin föst 

hjá kaupstaðnum og fyrirtækjum hans, auk þeirra starfa, sem skv. lögum og reglu- 

gerðum eru talin föst störf. 

44. gr. 

Uppsagnarfrestur fastra starfsmanna skal vera þrír mánuðir. 

IX. KAFLI 

45. gr. 

Til þess að gera breytingu á samþykkt þessari þarf umræður á tveimur fundum 

í bæjarstjórn, samþykki meiri hluta atkvæða og staðfestingu félagsmálaráðuneytisins. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Selfoss hefur samið og samþykkt, staðfestist hér 

með samkvæmt lögum nr. 58 29. mars 1961, til þess að öðlast gildi þegar í stað og 

kirtast til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 4. júlí 1978. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.
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SAMÞYKKT 

um sveitarstjóra í Suðurfjarðahreppi í Barðastrandarsýslu. 

1. gr. 
Hreppsnefnd ræður sveitarstjóra eftir hverjar almennar hreppsnefndarkosning- 

ar, og er kjörtímabil hans hið sama og kjörtímabil hreppsnefndar. 

2. gr. 
Sveitarstjóri á sæti á fundum hreppsnefndar og hefur óbundið málfrelsi og til- 

lögurétt, en atkvæðisrétt hefur hann því aðeins, að hann sé hreppsnefndarmaður. 

3. gr. 
Sveitarstjóri hefur á hendi framkvæmd ákvarðana þeirra, sem hreppsnefnd gerir, 

og hreppsmála yfirleitt. Hann sér um, að öll störf, sem nefndin á að annast, séu 
framkvæmd. Hann annast innheimtu á öllum tekjum hreppssjóðs og fyrirtækja hans, 
eftir því sem hreppsnefnd ákveður. Hann er féhirðir hreppsnefndar og reikninss- 
haldari, semur allar skýrslur hennar og reikninga, annast alla bókun og bréfavið- 
skipti. Hann geymir bækur nefndarinnar, innstæðufé hreppsins, verðbréf og öll önn- 
ur skjöl og hvað annað, sem hreppnum tilheyrir og hreppsnefndin á að bera ábyrgð 
á Í forföllum sveitarstjóra skal oddviti annasi störf hans. 

4. gr. 
Laun sveitarstjóra skulu ákveðin í ráðningarsamningi þeim, sem getur í 5. gr. 

og greiðast þau úr sveitarsjóði. 

5. gr. 
Oddviti skal fyrir hönd hreppsnefndar gera ráðningarsamning við sveitarstjóra, 

eftir að ráðning hans hefur verið samþykkt af hreppsnefnd, og skal þar nánar kveðið 
á um kjör hans og orlof, skrifstofutíma, lífeyri og annað það, sem nauðsynlegt er 
hverju sinni, og skal ráðningarsamningurinn samþykktur af hreppsnefnd. Uppsagn- 
arfrestur af hendi hvors aðila eru 6 mánuðir. 

6. gr. 
Nú gerist sveitarstjóri sekur um stórfellda og ítrekaða vanrækslu og hirðuleysi 

í starfi og skeytir ekki áminningum hreppsnefndar, setur hún þá með fundarsam- 
þykkt vikið honum frá störfum, en tilkynna skal hún félagsmálaráðuneyiinu þessa 
frávikningu, svo fljótt sem við verður komið. Hreppsnefnd ákveður, hvort oddviti 
eða annar hreppsnefndarmaður taki við starfi sveitarstjóra og gegni því, uns sveitar- 
stjóri hefur verið ráðinn að nýju. 

Samþykkt þessi, sem hreppsnefnd Suðurfjarðahrepps hefur samið og samþykkt, 
staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 58 29. mars 1961 til þess að öðlast gildi 
þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 4. júlí 1978. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 
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REGLUGERÐ 

um holræsi í Varmahlíð í Seyluhreppi í Skagafjarðarsýslu. 

1. gr. 

Þegar Seyluhreppur 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 byggja á sinn 
kostnað ræsi frá húsinu, sem flytja allt skólp frá því út í aðalræsið. 

Regnvatn af húsum og lóðum skal einnig, eftir því sem unnt er, leiða út í ræsið. 
Vanræki einhver húseigandi að láta gera holræsi, skal hreppsnefnd heimilt, með 

hæfilegum fyrirvara, að vinna verkið á kostnað húseiganda. 

2. gr. 
Heimilt er sveitarstjórn að fela sérstökum umsjónarmanni yfirstjórn holræsa- 

kerfisins. 

3. gr. 
Áður en húseigandi byrjar að leggja ræsi sitt skal hann skýra oddvita eða 

umsjónarmanninum frá því og fá samþykki þar til. 
Skylt er húseiganda að hlýða fyrirmælum umsjónarmanns í öllu því, er að til- 

högun lagningu ræsanna lýtur, enda hafi umsjónarmaður ávallt eftirlit með því, 
að vel og örugglega sé frá öllu gengið. 

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. 

Bannað er að láta renna í holræsakerfið sýrur, olíur eða önnur efni, sem valdið 
seta skemmdum á holræsakerfinu eða varanlegri mengun. 

5. gr. 

Kostnaður allur við aðalholræsakerfið greiðist úr hreppssjóði. 
Til þess að standa straum af þeim kostnaði svo og viðhaldi aðalholræsakerfis- 

ins skal hver húseigandi greiða hreppssjóði tengigjald, er hann tengir hús sitt við 

holræsakerfið. 
Greiða skal í tengigjald kr. 250.00 pr. mð íbúðarhúsa og kr. 125.00 pr. mð ann- 

arra húsa, hvorttveggja miðað við byggingarvísitölu 192. Gjald þetta breytist til 
hækkunar eða lækkunar í samræmi við breytingar á byggingarvísitölu. 

Tengigjald skal greitt eða um það samið, áður en tenging við aðalræsið er leyfð. 
Þá skal og hver húseigandi, sem tengt hefur hús sitt holræsakerfinu greiða ár- 

lega 0.3% af fasteignamati húss og lóðar þó aldrei minna en kr. 3 000.00 af húsi eða 
húshluta, sem talið er sér í fasteignamali, enda sé skolplögn frá viðkomandi húsi eða 
húshluta. Undanþága frá greiðslu fasteignaskatts skapar ekki undanþágu frá greiðslu 
holræsagjalda. Sé hús, sem greiða ber holræsagjald fyrir, ekki virt fasteisnamats- 

virðingu ákveður hreppsnefnd gjaldið. 
Gjöld samkvæmt grein þessari er sveitarstjórn heimilt að hækka eða lækka um 50 

af hundraði, án þess að samþykki ráðuneytis komi til. 

6. gr. 
Holræsagjald greiðist af húseiganda og er hann einn ábyrgur fyrir greiðslu þess 

gagnvart hreppnum.
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Kröfur þær, sem hreppsnefnd kann að öðlast samkvæmt reglugerð þessari, má 
taka lögtaki á kostnað gjaldanda, og eru gjöld þessi tryggð með lögveði í húseign- 
inni í næstu tvö ár eftir gjalddaga, með forgangsveðr étti fyrir hvers konar samnings- 
og aðfararveði. 

Gjalddagi holræsasjalds er 15. jan. ár hverl. 
Gjaldið greiðist oddvita hreppsins eða þeim, sem hreppsnefnd felur innheimtu 

þess. 

7. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 100 000. ER eina þyngri 

refsing Megi við sa mkví æmt lögum, sekt þessi rennur í sveitarsjóð. Mál út af broti 

segn reglugerð þessari skal fara með sem almennt lögreglumál. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Seyluhrepps í Skaga- 

fjarðarsýslu, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, til þess ð 5 J 

að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbrextni öllum þeim, sem hlut eiga að 
náli. 

Félagsmálaráðuneytið, 7. júlí 1978. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

11. júlí 1978. Nr. 289. 
REGLUGERÐ 

um greiðslur almannatrygginga á lyfjakostnaði. 

1. gr. 
Greiðslur siúkrasamlaga á lvfjakostnaði eru því aðeins heimilar samkvæmt eft- 

irfarandi, að fyrir liggi lyfseðill læknis (tannlæknis), sem afgreiddur hefur verið 

í lvfjabúð eða af öðrum aðilum (læknum), sem rétt eiga eða leyfi hafa til lvfja- 

söln samkvæmt lyfsölulögum nr. 30 29. apríl 1968. 

2. gr. 
í. Sjúkrasamlög skulu greiða að fullu lyf, sem sjúklingum er nauðsynlegt að nota 

að staðaldri við eftirgreindum sjúkdómum, enda séu lyfin auðkennd með „100“ 
í gildandi lyfjaverðskrám: 

a. Ástma (aðeins innúðalyf) 

h. Berklaveiki. 
c. Briskirtilsbólga, langvarandi 
d. Flogaveiki 
e. Gláka 
f. Hjartasjúkdómar (hjartaðng, hjartsláttartruflanir) 

s. Hýperkalcaemía 
h. Hýperkólesterólaemía, hýperlípópróteinaemía 
i. Hypóglýkaemía 
1. Krabbamein 

k. Skjaldkyrtilssjúkdómar 

Il. Sykursýki 
m. Vöðvaslenufár (Myasthenía gravis) 
n. Þvaghlaup (Diabetes inspidus)
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2. Með samþykki trúnaðarlæknis samlags fyrir tiltekinn sjúkling um tiltekinn tíma, 
skal greiða að fullu lyf við eftirgreindum sjúkdómum, enda séu lyfin auðkennd 
með „B“ í lyfjaverðskrám. 

a. Eirsýki (mb. Addisonii) 
b. Geðveiki (neuroleptika og antidepressiva) 
c. Mergruni (anæmia perniciosa og alvarlegur fólínsýruskortur) (anæmia 

macroeytia Folinoparva) 
d. Hjartaöng og hjartsláttartruflanir (beta adrenergir blokkarar) 
e. Parkinssonssjúkdómur 
f. Psoriasis og exem 
Við afgreiðslu slíkra lyfja skal framvísa lyfjaskírteini, sem viðkomandi sjúkra- 
samlag gefur út. Slíkt skírteini skal bera með sér hvaða lyf greiðast að fullu, 
sé þeim ávísað á nafngreindan sjúkling. 

3. Með samþykki trúnaðarlæknis samlags fyrir tiltekinn sjúkling, skal greiða að 
fullu lyf við eftirgreindum sjúkdómi: 

a. Meðfædd efnaskiptatruflun (fibrosis cystica (mucoviscidosis)) 

Við afgreiðslu slíkra lyfja skal framvísa lyfjaskirteini, sem viðkomandi sjúkra- 
samlag gefur út. Slíkt skírteini skal bera með sér hvaða lyf greiðast að fullu, sé 
þeim ávísað á nafngreindan sjúklings. 

3. gr. 
Af öðrum lyfjakostnaði en um getur í 2. gr. er greiðslutilhögun svo sem hér 

greinir: 
1. Fyrir hverja afgreiðslu (ordination) samkvæmt lyfjaverðskrá I greiðir sam- 

lagsmaður fyrstu 325 krónurnar, en sjúkrasamlagið það sem á vantar á fullt 
verð. 

2. Fyrir hverja afgreiðslu (ordination) samkvæmt lyfjaverðskrá II (sérlyf) greið- 
ir samlagsmaður fyrstu 650 krónurnar, en sjúkrasamlagið það, sem á vantar 
á fullt verð. 
Sé heildarverð viðkomandi lyfs jafnt eða lægra en þau mörk, er um getur í 
þessari grein, greiðir samlagsmaður það verð. 

4. gr. 
Eftirfarandi lyf falla ekki undir skilgreiningu 2. og 3. gr., enda séu þau auð- 

kennd með „0“ í lyfjaverðskrám: 

a. Vítamín, að undanteknum stungulyfjum, B,-vítamíni (sbr. e-lið 2. tl. 2. gr.). 
nikótínamíði og pýridoxini. 
Lvstarhemjandi lyf og örvandi lyf (psykostimulantia) 
Getnaðarvarnarlyf 
Lyf, sem ekki eru greind í gildandi lyfjaverðskrám, nema auglýst hafi verið 
sérstaklega að sjúkrasamlög taki þátt í kostnaði þeirra sbr. 5. gr. 

a
 

5. gr. 
Heimilt er að greiða niður óskráð sérlyf, sem: flutt eru inn samkvæmt undan- 

þágu sbr. 3. mgr. 54. gr. lyfsölulaga nr. 30 29. apríl 1963 og fer um slíka greiðslu 
eftir þeim meginreglum, sem settar eru með reglugerð þessari. 

Ráðuneytið gefur út skrá um slík undanþágulyf. 

6. gr. 
Lyfjanefnd gerir tillögur um greiðslutilhögun sérlyfja í samræmi við þær mes- 

inreglur, sem settar eru með reglugerð þessari.
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7. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 43. gr. laga um almannatrygg ngar 

nr. 67/1971 sbr. lög um breytingu á þeim lögum nr. 62 21. maí 1974 og nr. 95 31. des- 
ember 1975, og öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð sama efnis 

nr. 107/1974 með áorðnum breytingum. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 11. júlí 1978. 

Matthías Bjarnason. 
  
Páll Sigurðsson. 

31. júlí 1978. Nr. 290. 
REGLUGERÐ 

um sauðfjárbaðanir. 

1. gr. 
Öllum þeim sem hafa sauðfé eða selt undir höndum er skylt að láta fara 

fram böðun á því eins og lög og reglur segja fyrir um. 
Fjáreigendum er skylt að hafa allt fé sitt tiltækt til böðunar annað hvort í húsi 

eða í rétt, þegar baðstjóri segir fyrir um. Þeir skulu einnig hafa tiltæka baðþró, 
sundþró, þ. e. svo stóra og djúpa þró, að auðvelt sé að kaffæra kindina í baðinu 
án þess að hún nái fótfestu. Þróin skal þann veg útbúin að kindur geti sjálfar 

sengið upp úr henni á rúmgóðan sigpall. 
Þess skal gætt að öll aðstaða sé haganleg svo fé verði fyrir sem minnstu hnjaski 

og aðstaða til verksins góð. 
Eigandi og umráðamaður sauðfjár eða geitfjár skal hafa tiltækt nægilegt magn 

af vatni og baðlyfi því sem yfirvöld ákveða og nægan mannafla svo verkið geti 

sengið vel og greiðlega. 
Baðstjóri skal hafa eftirlit með því að baðlyf sé blandað vatni eins og reglur 

mæla fyrir um. 
Böðun skal fara fram innanhúss og þess gætt að fé sæti ekki hrottalegri með- 

ferð. 
Nú telur baðstjóri að aðstaða eða mannafli sé ófullnægjandi og skal fjáreigandi 

þá bæta úr án tafar, ella hlutast baðstjóri til um að úr verði bætt á kostnað eiganda 
fjárins svo böðun verði framkvæmd á viðhlýtandi hátt. 

2. gr. 
Böðun sauðfjár skal fara fram annað hvert ár á tímanum 1. nóvember til 

15. mars, eins og nánar greinir í lögum um sauðfjárbaðanir. Þó skal ekki hefja 
böðun fyrr en að lokinni haustslátrun í héraðinu og eigi fyrr en fé er almennt 
komið á hús. . 

Vanti sauðfé, þegar böðun fer fram á bænum eða ef fresta verður böðun á ein- 
hverju af fénu af óviðráðanlegum ástæðum, skal allt hið baðaða fé auðkennt og skal 
því haldið tryggilega aðskildu frá óböðuðu fé, þar til lokið er við að baða allt fé á 
bænum. | 

Sérstaka gát skal hafa á fé sem heimtist seint og gæta þess vandlega að það 
sé ekki sett saman við annað fé fyrr en það hefur verið baðað.
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3. gr. 
Nú óskar sýslunefnd eða sýslunefndir eftir því að fá undanþágu frá böðunar- 

skyldu á tilteknu svæði, og skal þá senda um það skriflega umsókn til landbúnaðar- 
"áðuneytisins fyrir 1. október þann vetur sem böðunin skal framkvæmd að lögum. 
Þar skal fram tekið að böðunarreglum hafi verið framfylgt undanfarin ár á svæðinu. 
Ennfremur ska! fylgja umsókninni vottorð héraðsráðunauta í sauðfjárrækt, gæru- 
maflsmenna og heilbrigðiseftirlitsmanna í sláturhúsum á svæðinu sem og þeirra 
er framkvæma bólusetning gu gegn garnaveiki um það að ekki hafi orðið vart kláða 
eða annarra óþrifa í fénu næstliðin 4 ár. 

Landbúnaðarráðherra er heimilt þegar svo stendur á að veita undanþágu frá 

böðunarskyldu í tiltekinn tíma, enda mæli viðkomandi héraðsdýralæknir og yfir- 
dýralæknir með undanþágunni. 

Nú kemur upp grunur um kláða eða óbrif eða kláða verður vart á svæði þar 
sem urdanþágan gildir. Skal þá hreppsstjóri í viðkomandi sveit kveða til héraðs- 
dýralækni til að fá úr því skorið hvort um kláða eða önnur óþrif sé að ræða. Ef 
um kláða eða önnur óþrif er að ræða skal sera ráðstafanir til þess að smit dreifist 
ekki. Jafnframt skal hafin könnun á því hve víðtæk útbreiðsla kláðans eða óþrifanna 
er á svæðinu. Jafnframt skal hefja undirbúning að útrýmingu með böðun alls 
fjár á svæðinu. Í slíkum tilvikum er landbúnaðarráðherra heimilt að sera hverjar 
þær ráðstafanir sem taldar eru nauðsynlegar til að hefta útbreyðslu sjúkdómsins 
og uppræta hann. 

Landbúnaðarráðherra er heimilt að veita einstökum fjárbúum frest á böðun 
í tiltekinn tíma ef héraðsdýralæknir telur heilsu fjárins þann veg farið að hætta 
geti stafað af böðun. Skal fénu þá gefið inni uns fært þykir að framkvæma böðun, 
en tryggja á annan hátt að hið óbaðaða fé komi ekki saman við fé fyrr en að lokinni 

4. gr. 
Skylt er öllum þeim sem starfa við smölun, réttun, hirðingu og sæslu sauð- 

fjár að hafa vakandi auga á því hvort fjárkláða eða annarra óþrifa verði vart. 
Sama skylda hvílir á beim sem hafa með höndum heilbrigðiseftirlit á sláturhúsum. 

Verði kláða eða annarra óbrifa vart skal það tilkynnt hreppstjóra eða við- 
komandi héraðsdýralækni án tafar og skal hann staðfesta sjúkdómsgreiningu svo 
fljótt sem við verður komið. Jafnframt skal leitast við að rekja upphaf smitsins eftir 
því sem kostur er. 

5. gr. 
Nú verður fjárkláða vart eða grunur leikur á því að kind sé kláðasjúk og skal þá 

sá, sem þess verður var tilkynna það hreppstjóra eða lögreglustjóra þegar í stað. 
Skuiu þeir þá hlutast tl um að hið grunaða eða kláðasjúka fé sé einangrað á kostnað 
og ábyrgð eiganda uns héraðslæknir hefur úrskurðað, hvort um fjárkláða sé að ræða. 
Reynist svo, skipar yfirdýralæknir fyrir um nauðsynlega böðun. Heimilt er þegar 
svo stendur á að láta fara fram ítarlega skoðun á þeim bæjum þar sem fé hefur 
haft samgang við hinar sjúku kindur. Er fjáreigendum skylt að framvísa fé sínu 
til skoðunar og veita nuðsynlega aðstoð við verkið sé þess óskað. Skoðunarmönnum 
er heimill aðgangur að húsum þar sem skepnur kunna að vera geymdar til eftirlits. 

Heimilt er að gera hverjar þær ráðstafanir sem eftirlitsmaður og yfirdýralæknir 
telja nauðsynlegar til þess að hefta og uppræta sjúkdóminn, svo sem að tvíbaða fé 
á sýklum bæjum og bæjum sem haft hafa samgang við sjúkar kindur, hefta sam- 
gang fjár, farga einstöku kindum sem eru helsjúkar af kláða eða ef lækning þeirra 
tekur fyrirsjáanlega mjög langan tíma, sótthreinsa fjárhús og aðrar fjárgeymslur, 
svo sem kostur er og eyða ullarkleprum, skófum og öðru sem smithætta getur stafað 
af. Kostnað af slíkum aðgerðum annan en baðlyfskostnað ber í járeigandi. 
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6. gr. 
Ef fjárkláða verður vart hvað eftir annað í einhverju fjárskiptahólfi eða annarra 

óþrifa í sauðfé eða seitfé, hrátt fyrir að almennri böðunarskyldu hafi verið full- 
nægt er landbúnaðarráðherra rétt að fyrirskipa að ráði yfirdýralæknis og að höfðu 
samráði við sveitarstjórnir á viðkomandi svæði úfrýmingarböðun (tvíböðun) á svo 
stóru svæði sem þurfa þykir. 

Heimilt er landbúnaðarráðherra að skipa sérstakan framkvæmdastjóra til að 
stýra framkvæmd slíkrar útrýmingarböðunar, og taki hann laun úr ríkissjóði. Hann 
skal sjá um að sauðfjárböðun á svæðinu fari í hvívetna fram eftir settum reglum, 
alit fé sé baðað á tilskyldum tíma og fvlgst sé vandlega með því að fé sem heimtist 
eftir þöðun sé baðað án tafar. 

Nú er ákveðin sérstök útrýminsarböðun og er þá hreppsnefnd skylt að láta 
fara fram sérstakar fjárleitir til þess að tryggja sem bestar fjárheimtur. 

Skoðun alls fjár fyrir böðun skal vanda sem best svo unnt sé að gera sér- 
stakar ráðstafanir við böðun á sjúku fé og halda því aðskyldu uns það hefur verið 
læknað. 

Böðun skal fara fram undir eftirliti baðstjóra og skal vanda hana svo sem föng 
eru á. 

Að lokinni seinni böðun skulu fjárhús og fjárgeymslur sótthreinsaðar með 
Þaðlegi og ullarkleprum af sjúkum kindum eyit á eldi. 

Ef nauðsynlegt er talið að dómi yvfirdýralæknis, eftirlitsmanns og hins sér- 
ka framkvæmdastjóra er ráðherra heimilt að fyrirskipa sauðfjárböðun árlesa 

og tvíböðun þar sem kláða verður vart. bar til talið er tryggt að kláða hafi verið 
útrýmt á svæðinu. 

Þegar tvíhöðun hefur verið ákveðin í Hlteknum landshluta skal tilkynna bað 
eftirlitsmönnum en þeir baðstjórum. 

Tilkynning um tvíböðun skal birt í Lögbirtingablaðinu og lesin í Ríkisútvarpi 
tvisvar. 

Nú tregast fjáreigandi við að hlýta fyrirmælum um böðun, kláðaskoðun, ein- 
angrun fjárins eða aðrar nauðsynlegar aðgerðir vegna fjárkláða og skal þá fram- 
kvæmdastjóri eða eftirlitsmaður leita fulltingis hrenpstjóra eða sýslumanns, er láta 

Sun eða aðrar aðserðir fara fram á kostnað eiganda. 
Nú framkvæmir fjáreigsndi sanðfjárböðun án þess að hafa um það samráð við 

bhaðstjóra eða að honum fjarverandi og skal þá slík böðun ekki metin sem lögboðin 
sauðflárböðun. 

Mú er fé geymt í óhygaðum evium og því ekki baðað er almenn böðun fer fram, 
þá er eiganda skylt að flytia féð í land sírax og fært er og láta baða þar eftir settum 
reglum. 

stal 

   

  

  

  

  

   

7. gr. 
Héraðsdýralæknar skuln vera eftirlitsmenn með sauðfjárböðunum þar sem þeir 

eru búsettir að svo miklu leyti sem Þeir geta annast það eftirlit. að dómi land- 
búnaðarráðherra. 

Annars staðar skipar landbúnaðarráðherra eftirlitsmenn með sauðfiárböðunum, 
einn Í hverin sýslufélasi að fengnum tillögum yfirdýralæknis og sýslunefndar eða 

Eftirlitsmenn skulu sjá um skipnlasningu sauðfjárbaðana hver í sínu umdæmi. Þar sem um er að ræða tvo eða fleiri eftirlitsmenn í sama fjárskiptahólfi og hætta 
or á eamgangi fjár milli eftirlitssvæða, skulu eftirlitsmenn hafa samstarf um skinu- 
Ieg baðens, svo þær komi að sem fyllstum notum. 

Þeir skulu hlutast tl um að verslanir hafi tiltæk næg baðlyf, annast skýrslu- 
hald varðandi Þaðanir og setja baðstjórum starfsreglur varðandi eftirlit við böðun. 
upplýsa þá um verkanir baðlvfja, meðferð fjár við böðun og annað er máli skiptir 
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í því sambandi. Þeir skulu afhenda baðstjórum skýrslublöð um baðanir og sjá 

um að blöðin séu vandlega útfyllt jafnóðum. 

Eftirlitsmenn ákveða í samráði við sveitarstjórnir og baðstjóra hvenær baðað 

skuli í hverjum hreppi innan þeirra tímamarka sem lög ákveða (1. nóvember til 

15. mars). 
Skipuleggja skal böðun í hverjum hreppi þannig að henni verði allsstaðar lokið 

á sem skemmstum tíma til að forðast hugsanlegan samgang baðaðs fjár og óbaðaðs. 

Nú heimtist fé eftir að böðun er almennt lokið og skal sá er finnur, einangra 

kindurnar á ábyrgð og kostnað eiganda og tilkynna það hreppstjóra án tafar. Hlutast 

hann þá til um í samráði við baðstjóra og eftirlitsmann að kindurnar séu baðaðar 

þegar í stað á kostnað eiganda. 

8. gr. 
Eftirlitsmenn skulu tilnefna baðstjóra í samráði við hreppsnefndir eigi síðar 

en 20. október ár það sem allsherjar böðun er ákveðin. Til þess að hægt sé að ljúka 

böðun í hreppnum á sem skemmstum tíma er heimilt að skipa fleiri en einn bað- 

stjóra og skulu þeir hafa samstarf sín á milli um böðunarframkvæmdir. Í bæjum 

útnefna eftirlitsmenn baðstjóra í samráði við bæjarstjórnir. 

9. gr. 

Baðstjórar skulu skipuleggja sauðfjárbaðanir hver á sínu svæði. Þeir skulu 

vera viðstaddir böðun bæði þrifaböðun (einböðun) og útrýmingarböðun (tvíböðun 

og hafa nána sát á því hvort óþrif leynist í fénu. Þeir skulu sjá um blöndun á 

haðlyfi, leiðbeina og segja fyrir um framkvæmd verksins og hafa gát á því að 

þeir sem við böðun starfa fylgi settum reglum. 
Baðstjóra og eftirlitsmanni skal vegna skyldustarfa sinna frjáls og greiður 

aðsangur að öllum útihúsum og öðrum vistarverum þar sem fé kann að vera seymt 

ti eftirlits. 
Fjáreisanda eða umráðamanni er skylt að framvísa öllu fé, sem hann hefur undir 

höndum til böðunar eða skoðunar þegar baðstjóri eða eftirlitsmaður óskar eftir 

þri. 
Ef sauðfjáreigandi eða umráðamaður vill eigi hlýta fyrirmælum baðstjóra eða 

skorast undan því að fylsja settum reglum við böðun og eftirlit skal baðstjóri 

cg eftirlitsmaður leita fulltingis hreppstjóra eða sýslumanns. 

10. gr. 
Ávallt skal þess gætt að fé verði fyrir sem minnstu hnjaski við böðun og 

forðast skal að baða fé sem er þreytt, mótt eftir rekstur eða fé sem er mjög fullt. 

Kindur sem eru í tveimur reifum verður skilyrðislaust að rýja fyrir böðun. 

Aðskilja skal kláðasjúkar kindur frá heilbrigðu fé og halda þeim aðskildum þar 

til þær hafa verið læknaðar. Allar kláðakindur skal auðkenna greinilega með málningu 

á vinstra horn eða vinstri kjamma. 
Til þess að forðast ofkælingu er rétt að hýsa féð fyrstu tvo sólarhringana 

eftir böðun og sæta þess að dragsúgur sé ekki í húsum þar sem nýbaðað fé er 

geymt. 

Ef reka þarf fé til böðunar milli húsa eða bæja skal ávallt reka það mjög hæs! 

og lofa því að jafna sig í 1—9 klst. áður en böðun hefst. 

Þesar böðun er lokið skulu fjárhús hreinsuð þannig að mokað er út efsta lagi 

af sólfskán allir ullarlagðar og kleprar tíndir saman og brenndir. Síðan skal gegn- 

væta með baðlyfi veggi, garða, garðabönd, stoðir og gólf. 

Geitfé skal baða á sama hátt og sauðfé.
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Baðstjórum er skylt að halda skýrslur um böðun sauðfjár, tölu þess, sjúkar 
kindur, framkvæmd verksins og hvenær það var unnið samkvæmt fyrirsögn eftirlits- 
manns. 

11. gr. 
Ef fjárkláði finnst í fé skal taka þær kindur til sérstakrar lækningar. Klippa 

skal ull kringum kláðablettina eða rýja það alveg. Síðan skal nudda baðlegi rækilega 
á kláðablettina, svo að kláðaskófirnar blotni vel upp. Þegar búið er að bleyta skófirnar 
vel upp er kindin böðuð. Sé kláði á byrjunarstigi leynist hann stundum í holum 
neðan við augun, augngrófum, við rót hornanna. einkum á hrútum, í hlustinni, í 
fellingum í klofi og nára. Því ber að athuga þessa staði sérstaklega ef grunur er 
um fjárkláða. 

Bændur skulu leggja fram eða kosta viðhlýtandi mannafla til böðunar. Einnig 
skulu bændur bera kostnað þann sem kann að vera samfara aukinni fóðrun fjárins 
eftir böðun og af öðrum áföllum sem fram kunna að koma í sambandi við böðun. 

12. gr. 
Nú tekur ríkissjóður þátt í baðlyfskostnaði og skal þá viðkomandi verslun 

innheimta hluta ríkissjóðs, enda hafi viðkomandi eftirlitsmenn úrskurðað reikning- 
inn réttan. 

18. gr. 
Nú lætur umráðamaður eða fjáreisandi undir höfuð leggjast að baða fé sitt á 

lögskipuðum tíma, án þess að lögmæt forföll hamli að dómi eftirlitsmanns oe 
sýslumanns eða bæjarfógeta skal hann þá sreiða dagsektir allt að kr. 50.00 á hverja 
kind á dag hvern sem böðun dregst fram yfir lögskildan tíma þ. e. 15. mars. 
Sektir þessar eru miðaðar við verðlag ársins 1978. 

Dagsektir skulu renna í ríkissjóð og skal sýslumaður annast innheimtu sektar- 
innar. 

Jafnframt skal sýslumaður í samráði við hlutaðeigandi eftirlitsmann sera ráð- 
stafanir tl þess að féð sé baðað á kostnað eiganda eins fljótt og aðstæður levfa. 

Brot gegn reglugerð þessari os öðrum fyrirmælum sem sett kunna að verða 
samkvæmt lögum um sauðfjárhaðanir nr. 99, 1977 skulu varða sektum allt að 
andvirði 300 kg. af 1. fl. dilkakjöti í næstliðinni sláturtíð og renna þær í ríkissjóð. 

14. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 22 10. maí 1977 og birtist {hl 

eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli og tekur gildi 1. september 1978 

Landbúnaðarráðuneytið, 31. júlí 1978. 

Halldór E. Siourðsson. 
  

Haukur Jörundarson. 

8. ásúst 1978. Nr. 291. 
AUGLÝSING 

um söluskatt af innfluttum, prentuðum bókum, bæklingum og 
öðrum bess konar ritum á erlendu máli í tollskrárnúmeri 49.01.09. 

Ráðuneytið tilkynnir hér með, að það hefur ákveðið samkvæmt heimild í 20. sr. 
laga nr. 10 22. mars 1960, um söluskatt, að hámarksfjárhæð tollverðs af sölu- 
skattsfrjálsum innflutningi í tollskrárnúmeri 49.01.09 skuli vera kr. 25 000.
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Niðurfelling söluskatts er bundin því skilyrði að um sé að ræða innflutning 

til eigin nota og að varan sé ekki ætluð til endursölu. Þó tekur niðurfellingin ekki 

til sýnishorna, heldur fer um söluskatt af þeim samkvæmt leiðbeiningum til toll- 

yfirvalda um tollmeðferð á verðlitlum sýnishornum. 

Fjármálaráðuneytið, 8. ágúst 1978. 

F. hr. 
Þorsteinn Geirsson. 

Árni Kolbeinsson. 

Nr. 292. 8. ágúst 1978. 

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. 

Páðnneyvíið 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 mæli- 

stika 63 em 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 em 

eð lengd eða minni sé hún hluti síldarafla fiskiskips, samanber 6. gr. 

Lágmarksstærð síldar er mæld frá trjónnodda að sporðsenda. 

5. gr. 

Fái fiskiskip síldarkast, sem bersýnilega er að mestu leyti smásild, 27 em að 

lengd eða minni, þá er skipstjóra skylt að sleppa síldinni þegar í stað úr nótinni. 

6. gr. 

Sé skipsstjóri fiskiskips í vafa um hlutfall smásíldar í aflanum, þá ber honum 

áður en verulega hefur verið brengt að síldinni í nótinni, að taka sýnishorn af atl- 

anum í smáriðinn háf og mæla 100 síldir valdar af handahófi. Reynist meira en 25 

sildir, 97 em að lengd eða minni, ber honum að sleppa síldinni þegar í stað. 

7. gr. 

Nú kemur síldveiðiskip eða síldarmóttökuskip með síldarfarm til hafnar bland- 

aðan smásíld og er þá síldarmóftakanda skylt að ganga úr skugga um, hvert sé hlut- 

fall smásíldarinnar í aflanum, á bann hátt að tekin skulu þrjú sýnishorn valin af 

handahófi með 100 síldum í hverju. Sé hlutur smásíldar. samanber 4. gr. að meðal- 

tali úr þessum þremur sýnishornum meiri en 950, skal síldarmóttakandi gera Fram- 

leiðslueftirliti sjávarafurða aðvart, sem síðan gengur úr skugga um stærðarbhlutföllin 

á sama hátt og að framan greinir og gerir sjávarútvegsráðuneytinu viðvart sé hlutur 

smásildar yfir 25%.
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Þrátt fyrir ákvæði 4—7. gr. getur sjávarútvegsráðuneytið veitt að fengnu áliti 
Hafrannsóknarstofnunarinnar leyfi til veiði smásíldar, 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 eftirlit 
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 upp- 

töku ólöglegs sjávarafla. 

11. gr. 

Reglugerð þessi er selt 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. 280 6. ágúst 1977 um síldveiðar. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 8. ágúst 1978. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds. a 

Jón B. Jónasson. 

í. ágúst 1978. BN Nr. 293. 
AUGLÝSING 

um takmarkanir á ávísun lækna á amfetamín og nokkur fleiri lyf. 

Samkvæmt heimild í 2. gr. laga um ávana- og fíkniefni nr. 65/1974, sbr. og 2. gr. 
reglugerðar um sölu og meðferð ávana- og fíkniefna nr. 390/1974, skulu eftirtalin 
ávana- og fíknilyf skráð á lista A yfir ávana- og fíkniefni, sbr. fylgiskjal með 
ofangreindri reglugerð: 

Amphetaminum 
Dexamphetaminum 

Metamphetaminum 

Methylphenidatum 
Pemolinum 

Eftirtaldar undanþágur og fyrirmæli skulu gilda um notkun þessara lyfja til 
lækna svo og sölt þessara lyfja og hvers konar samsetningar: 

1. Ávísanir lækna skulu einungis ætlaðar sjúklingum, er þjást af eftirtöldum 

sjúkdómum: 
1.1 Narcolepsia 
1.2 Hyperkinesis 
1.3 Retardatio mentis
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14 Epilepsia 
1.5 Parkinsonismus 

1.6 Aðrar mjög mikilvægar ástæður. 

2. Leyfi þarf til að ávísa megi þeim lyfjum, er að framar greinir. Sækja skal um 
slík leyfi til landlæknis. Leyfisumsókn skal fylgja rökstuðningur læknis, sbr. 
1. tölulið að framan, og skal auk nafns sjúklings, greint frá fæðingardegi, ári 

og nafnnúmeri. 
Landlæknir gefur út leyfi til tiltekins tíma, allt að 5 árum, í formi lyfja- 

korts, sem sjúklingur skal framvísa lækni og lyfjabúð. 
Landlæknir sendir lyfjaeftirliti ríkisins og lyfsölum tilkynningu um sér- 

hvert leyfi, sem gefið er út eða er afturkallað. 

3. Óheimilt er að ávísa Í síma lyfjum þeim, er að framan greinir. 
4. Innflutningur ofangreindra lyfja er bundinn innflutningsleyfum, sbr. ákvæði 

reglugerðar nr. 390/1974. Innflutningsleyfi eru gefin út af lyfjamáladeild ráðu- 

neytisins. 

5. Fyrirmæli auglýsingar þessarar um takmörkun lyfjaávísana eiga við afgreiðslu 
lyfja, hvort sem er innan eða utan sjúkrastofnana. 

6. Landlæknir getur afturkallað leyfi til þess að sjúklingi sé ávísað lyfjum þessum, 
ef hann telur að hlutaðeigandi hafi brotið í bága við fyrirmæli auglýsingar 
þessarar, villt á sér heimildir eða aðrar mikilvægar ástæður mæla með aftur- 

köllun. 

7. Læknum og lyfjabúðum er skylt að halda eftir ógildum lyfjakortum sem fram- 

vísað er og senda landlækni. 

Með brot gegn auglýsingu þessari fer skv. 5. gr. laga nr. 65/1974 um ávana- 

og fíkniefni. 

Fyrirmæli auglýsingar þessarar öðlast gildi þegar í stað til eftirbreytni öllum er 

hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi auglýsing nr. 230 4. júní 1976 um sama 

efni. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 1. ágúst 1978. 

Matthías Bjarnason.   
Páll Sigurðsson. 

Nr. 294. 14. ágúst 1978. 
REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 320 16. ágúst 1976 um laun innheimtu- 

manna ríkissjóðs fyrir innheimtu. 

1. gr. 

6. gr. reglugerðarinnar falli niður. 

2. gr. 

3. mgr. 7. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Þrátt fyrir gildistöku reglugerðar þessarar skal enginn innheimtumaður ríkis- 

sjóðs missa meira en þriðjung þeirra innheimtulauna er hann hefði haft samkvæmt 

eldri reglum vegna innheimtu á árinu 1977, og vegna innheimtu á árinu 1978 skal 

enginn innheimtumaður ríkissjóðs missa meira en tvo þriðju hluta þeirra inn- 

heimtulauna er hann hefði haft samkvæmt eldri reglum.
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3. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 25. gr. laga nr. 92 24. desember 

1955 sbr. lög nr. 84 31. maí 1976, öðlast þegar gildi og skulu ákvæði 1. gr. koma til 
framkvæmda við greiðslu innheimtulauna á árinu 1978 vegna innheimtu ársins 1977. 

Fjármálaráðuneytið, 14. ágúst 1978. 

Matthías Á. Mathiesen.   
Þorsteinn Geirsson. 

12. júní 1978. . Nr. 295. 
AUGLÝSING 

um umferð í Vestmannaeyjum. 

Að fengnum tillögum bæjarstjórnar Vestmannaeyja og samkvæmt heimild í 65. 
gr. umferðarlaga nr. 40/1968, hafa verið settar eftirfarandi reglur um umferð í 
Vestmannaeyjum: 

1. Legu Dalavegar hefur verið breytt þannig að hann verður nú beint framhald 
af neðri hluta Strembugötu, þar til hann mætir gamla Dalavegi skammt norðan 
við Strembu. Allar aðliggjandi götur hafi biðskyldu fyrir hinni nýju aksturs- 
leið. 
Miðstræti hefur biðskyldu fyrir Kirkjuvegi. 
Hrauntún hefur biðskyldu fyrir Ilugagötu. 
Bifreiðastöður bannaðar norðan megin á Hásteinsvegi. 
Bifreiðastöður bannaðar vestan megin á Heiðarvegi. 
Bifreiðastöður verði bannaðar norðan megin á Strandvegi, auk þess að sunnan 
frá Flötum að Hlíðarvegi. 

Bifreiðastöður verði bannaðar norðan megin á Kirkjuvegi, frá Heiðarvegi að 
Illugagötu. 
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Framangreindar reglur taka gildi 1. júlí n.k. 

Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum, 12. júní 1978. 

Kristján Torfason. 

26. júní 1978. Á Nr. 296. 
AUGLÝSING 

um umferð á Akureyri. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40 23. apríl 1968 hefur eftirfar- 
andi verið ákveðið: 

Eftirtaldar götur eru aðalbrautir: 

Hlíðarbraut frá Hörgárbraut að Hlíðarfjallsvegi. 
Skarðshlíð. 
Höfðahlíð. 
Fosshlíð. 
Smárahlíð. 
Sindragata. Þ



Nr. 296. öðð 26. júní 1978. 

Umferð um Höfðahlíð skal víkja fyrir umferð um Skarðshlíð á vesturmörkum 
Höfðahlíðar. 

Umferð um Skarðshlíð víki fyrir umferð um Höfðahlíð við Höfðahlíð 1. 
Umferð um Fosshlíð víki fyrir umferð um Skarðshlið. 
Umferð um Smárahlið viki fyrir umferð um Skarðshlið. 

Lögreglustjórinn á Akureyri, 26. júní 1978. 

Ófeigur Eiríksson. 

Nr. 297. 9. ágúst 1978. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Þjónustumiðstöð bókasafna, Reykja- 
vik, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 9. ágúst 1978. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Þjónustumiðstöð Bókasafna. 

1. gr. 
Stofnunin heitir Þjónustumiðstöð bókasafna og er sjálfseignarstofnun. Heimili 

stofnunarinnar og varnarþing er í Reykjavík. 

2. gr. 
Markmið stofnunarinnar er að bæta bókasafnsþjónustu á Íslandi. Skal það gert 

m. a. á eftirfarandi hátt: 

A. Að vinna að miðskráningu bóka. 
B. Að gefa út alls konar bókfræðileg gögn, t. d. spjaldskrárspjöld, samskrár, bóka- 

skrár, bókfræðilykla, upplýsingarit um nýjar útgáfur bóka, platna og snældna. 
C. Að gefa út rit, sem varða starfsemi bókasafna, t. d. leiðbeiningarbækur fyrir 

bókaverði og rit varðandi stefnur í bókasafnsmálum almennt. 
D. Að annast sameiginleg innkaup bókasafna á safnkosti og sjá um band og 

frágang bóka til útláns. 
E. Að framleiða ýmis konar bókasafnsvörur og dreifa þeim til safna. 
F. Að veita sérfræðilega aðstoð og ráðgjöf, sem horfir til heilla íslenskum bóka- 

söfnum. di 

ð. gr. 
Stofnendur Þjónustumiðstöðvar bókasafna eru Bókavarðafélag Íslands og Félag 

bókasafnsfræðinga. Félagsmenn þessara félaga á hverjum tíma ráða rekstri stofnun- 
arinnar og annast eignir hennar. 

4. gr. 
Stofnframlag til Þjónustumiðstöðvar bókasafna skal vera kr. 8 750 000.00 - 

áttamilljónirsjöhundruðogfimmtíuþúsundkrónur —, en í fjárhæð þessari felst ó- 
launað vinnuframlag félagsmanna í Bókavarðafélagi Íslands og Félagi bókasafns- 
fræðinga vegna útgáfu bókaskrár og spjaldskrárspjalda og styrkir úr Vísindasjóði 
og frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga til sama verkefnis, enda taki stofnunin 

að sér að ljúka verkefninu og verji hagnaði af sölu nefndra gagna í samræmi við 
ákvæði 2. greinar. 

5. gr. 
Æðsta vald í málefnum stofnunarinnar, innan þeirra marka sem stofnskrá 

þessi og landslög setja, er í höndum lögmætra aðalfunda eða lögmætra aukafunda.
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6. gr. 
Aðalfundur skal haldinn fyrir lok maímánaðar ár hvert. Aukafundi skal halda 

þegar stjórn stofnunarinnar þykir þess þörf. Skylt er þó stjórninni að boða til fund- 
ar, ef a.m.k. 1/10 hluti samanlagðs fjölda félagsmanna í Bókavarðafélagi Íslands og 
Félagi bókasafnsfræðinga krefst þess. Ef stjórnin hefur ekki boðað fund innan 
14 daga frá móttöku kröfunnar, er þeim, sem að henni stóðu, heimilt að boða 
sjálfir fundinn. 

7. gr. 
Stjórn stofnunarinnar skal boða til aðalfundar á sannanlegan hátt með minnst 

fjórtán daga fyrirvara, en aukafundi má eigi boða með minna en 7 daga fyrirvara. 
Fundarmála skal stuttlega getið í fundarboði. 

Aðalfundir og aukafundir eru lögmætir, ef til þeirra er löglega boðað og við- 
staddir eru hið fæsta 1/10 hluti samanlagðs fjölda félagsmanna í Bókavarðafélagi 
Íslands og Félagi bókasafnsfræðinga. Verði fundur ólögmætur vegna annmarka 
að þessu leyti skal kvatt til nýs fundar innan mánaðar með 7 daga fyrirvara og 
þess getið í fundarboði, að fundurinn sé haldinn í stað þess fyrri fundar er eigi 
varð lögmætur. Er síðari fundurinn þá lögmætur án tillits til fundarsóknar. 

8. gr. 
Formaður stjórnar stofnunarinnar stýrir fundum eða kveður til fundar- 

stjóra í sinn stað og tilnefnir hann fundarritara. Fundarstjóri skal leysa úr öllu, er 
varðar lögmæti fundarins samkvæmt skipulagsskrá þessari, og stýrir öllum umræðum 
og atkvæðagreiðslum. 

9. gr. 
Á aðalfundum skulu tekin fyrir eftirfarandi mál: 
Skýrsla stjórnar um hag og rekstur liðins starfsárs. 

- Endurskoðaðir reikningar lagðir fram til samþykktar. 
Kosning stjórnar og endurskoðenda. 

. Fjárhagsáætlun komandi starfsárs. 
. Önnur málefni, sem löglega eru upp borin. H

O
 

10. gr. 
Halda skal gerðabók og skrá þar allar ályktanir, sem gerðar eru, ásamt stuttri 

greinargerð um annað, sem gerist á aðal- og aukafundum. Funndargerðin skal undir- 
rituð af fundarstjóra og fundarritara. Skráðar fundargerðir skulu vera full sönnun 
þess, sem gerst hefur á fundum. 

11. gr. 
Stjórn stofnunarinnar skipa 5 menn og jafn margir til vara. Skulu þeir kosnir 

á aðalfundi til eins árs í senn. Félagsmenn í Bókavarðafélagi Íslands annars vegar 
og félagsmenn í Félagi bókasafnsfræðinga hins vegar skulu skiptast á um að skipa 
meirihlutann, eitt ár í senn. Ákvæði til bráðabirgða: Stjórn fyrsta starfsársins verði 
ekki kjörin heldur skipi stjórn Félags bókasafnsfræðinga 3 menn í stjórn stofnun- 
árinnar Og jafn marga til vara, en stjórn Bókavarðafélags Íslands skipi 2 menn og 
jafn marga til vara. 

12. gr. 
Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum, kýs sér formann, gjaldkera og ritara. 

Stjórn stofnunarinnar stýrir öllum málefnum hennar milli aðalfunda og hefur almenna 
umsjón með rekstri og fjárhag stofnunarinnar. 

B 72
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13. gr. 

Stjórnarfundir skulu haldnir hvenær sem formaður telur þess þörf. Þó er for- 

manni skylt að boða stjórnarfund sé þess krafist af einhverjum stjórnarmanna eða 

framkvæmdastjóra stofnunarinnar, verði hann ráðinn. 

Stjórnarfundir eru lögmætir, ef mæltir eru 3 stjórnarmenn. Við afgreiðslu mála 

ræður afl atkvæða, en verði atkvæði jöfn skal atkvæði formanns skera úr. Stjórninni 

ber að skrá stutta skýrslu um það, er á stjórnarfundum gerist, og staðfesta hana 

með undirskrift sinni. 

14. gr. 

Teljist þess þörf er stjórn stofnunarinnar heimilt að ráða framkvæmdastjóra 

og annað starfsfólk. Stjórnin veitir prókúruumboð fyrir stofnunina. 

15. gr. 

Á aðalfundi skal kjósa 2 endurskoðendur til eins árs í senn. Skal jafnan annar 

kjörinn frá Bókavarðafélagi Íslands en hinn frá Félagi bókasafnsfræðinga. Ákvæði 

til bráðabirgða: Stjórnir greindra félaga skipa endurskoðendur fyrsta starfsár 

stofnunarinnar. Endurskoðendur skulu rannsaka reikninga stofnunarinnar og öli 

reikningsgögn starfsársins. Skulu þeir hafa aðgang að öllum bókum og skjölum 

stofnunarinnar í þeim tilgangi. 

16. gr. 

Siarfsár og reikningsár stofnunarinnar er almanaksárið. Stjórn skal semja ár- 

lega rekstrar- og efnahagsreikning stofnunarinnar. 

17. gr. 

Stjórn stofnunarinnar skal hafa lokið gerð ársreikninga fyrir liðið starfsár og 

lagt þá fyrir endurskoðendur ekki síðar en mánuði fyrir aðalfund. Endurskoðendur 

skili stjórninni reikningunum ásamt athugasemdum í síðasta lagi viku fyrir aðalfund. 

18. gr. 

Tillögur til breytinga á skipulagsskrá þessari verða aðeins bornar upp á aðal- 

fundum og skulu þær hafa borist stjórn stofnunarinnar eigi síðar en ðl. mars. Lög- 

mætra breytingartillagna á skipulagsskrá skal getið í fundarboði til aðalfundarins. 

Hljóti tillagan atkvæði % hluta atkvæðisbærra fundarmanna telst hún löglega sam- 

þykkt. Löglega samþykktar breytingar á skipulagsskrá ber að senda til dómsmála- 

ráðuneytisins. 

19. gr. 

Með tillögur um, að stofnunin verði lögð niður, skal fara sem um breytingar 

á skipulagsskrá þessari að öðru leyti en því, að skylt er að leita samþykkis dómsmála- 

ráðuneytisins á ákvörðunum þar að lútandi. Hljóti tillagan tilskilinn meirihluta 

atkvæða skal hún send án tafar í ábyrgðarbréfi dómsmálaráðuneytinu til samþykktar 

eða synjunar. Hafi svar eigi borist frá ráðuneytinu innan 4 mánaða frá dagsetningu 

bréfsins telst tillagan löglega samþykkt. 

Verði starfsemi stofnunarinnar lögð niður skulu allar eignir hennar hverju 

nafni sem nefnast renna til aðila, sem þá þegar er til eða síðar kann að verða til, og 

hefur sömu markmið og Þjónustumiðstöð bókasafna. 

20. gr. 

Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari.
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REGLUGERÐ 

um hundahald í Reyðarfjarðarhreppi. 

1. gr. 
Hundahald er bannað í Reyðarfjarðarhreppi að undanskildum leitarhundum og 

hundum til aðstoðar blindu og fötluðu fólki samkvæmt læknisráði. 

9. gr 2. gr. 
Sveitarstjórn er heimilt að veita einstaklingum í sveitarfélaginu undanþágu til 

hundahalds með eftirfarandi skilyrðum: 

a. 

b. 

d. 

C. 

h. 

Hundurinn skal skráður hjá lögreglu staðarins og þar fær eigandi hundsins 
afhenta plötu sem jafnan skal vera í ól um háls hundsins. 
Árlega skal greiða í sveitarsjóð leyfisgjald fyrir þá hunda sem undanþága er 
veitt fyrir. Gjaldið sem sveitarstjórn ákveður fyrir eitt ár í senn skal renna 
til þess að standa straum af kostnaði og eftirliti með hundum í sveitarfélaginu og 
skal upphæðin við það miðuð. 

Skylt er hundeiganda að hafa hund sinn ábyrgðartryggðan hjá viðurkenndu 
vátrvggingarfélagi. Við greiðslu árlegs leyfisgjalds skal leggja fram kvittun frá 
tryggingarfélaginu sem sýni að tryggingin sé í fullu gildi. Gjalddagi leyfisgjalds- 
ins er 1. júlí ár hvert. 

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 í skóla, leikvelli, matvöruverslanir, fiskvinnsluhús, kjötvinnsluhús eða 
aðra staði þar sem matvörur og fóðurvörur eru um hönd hafðar. 
Leyfi fyrir einstökum hundum er jafnan háð því að þeir raski ekki ró íbúa 
þorpsins og séu hvorki þeim né öðrum sem um þorpið fara til óþæginda. 
Hundeiganda ber að hlíta að öðru leyti lögum og reglum er hundahald varða 
(þar á meðal reglum um árlega hreinsun hunda og greiðslu hundaskatts), svo 
og fyrirmælum sem heilbrigðisnefnd setur. 
Skráðum bændum á lögbýlum sem hafa landbúnað að aðalatvinnu er heimilt 
að hafa 2 hunda án gjalds, en að öðru leyti skulu slíkir hundar háðir ákvæðum 
Þessarar samþykktar. 

Við brot á skilyrðum fyrir leyfi til hundahalds skal fjarlægja viðkomandi hund. 
Skal hundinum komið fyrir sé um að ræða minni háttar brot í fyrsta skipti. 
Eigandi hundsins yrði þá að leysa hann þaðan út gegn greiðslu alls kostnaðar 
vegna brotsins. Sé um að ræða alvarlegt brot eða ítrekuð brot, afturkallast 
viðkomandi undanþága til hundahalds. Hreppsnefnd er heimilt hvenær sem er að 
afturkala leyfi fyrir einstökum hundum eða öll veitt leyfi, telji hún þess þörf. 

3. Er. 
Ofangreind samþykkt sveitastjórnar Reyðarfjarðarhrepps staðfestist hér með 

samkvæmt 1. gr. laga nr. 7/1953 um hundahald og varnir gegn sullaveiki og lögum 
nr. 12/1969 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 31. júlí 1978. 

F. hr. 

Páll Sigurðsson. Í 
Ingimar Sigurðsson.
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REIKNINGUR 

Söfnunarsjóðs Íslands. 

Rekstrarreikningur fyrir árið 1977. 

Tekjur: 

  

  

  

  

Dráttarvextir  ............0 0 kr 724 057 

Lántökugj. 0. fl. .......0.2000 00 — 722 343 
kr. 1446400 

Vaxtatekjur: 
Ógreiddir vextir 81. des. 1977 .......20.0.00. 0 kr. 6260 073 

Ógreiddir vextir 31. des. 1976 .......0..0.00 00. — 5075 080 

kr. 1184993 

Innborgaðir vextir ........0..020000 0000 — 9785 999 
—————————— — 10970 992 

kr. 19417 392 

Gjöld 
Launakostnaður ..........0.. 0000. kr. 1255 925 

Annar kostnaður ............0..0.. 0 — 555 877 
kr. 1811 802 

Vextir af innstæðufé: 

Aðaldeild ............ 0. kr. 7984715 

Erfingjarentudeild .........0...2.00 0000... — 1118078 

Útborgunardeild ..............0.00000. 0000 — 898 229 
  

Tekjuafgangur til varasjóðs ..........02000200 0000 n ne 

10 001 022 
604 568 

  

Efnahagsyfirlit Söfnunarsjóðs Íslands í árslok 1977. 

Eignir: 

  

  

  

Veðskuldabréf .........0.202 000. kr. 59 523 889 

Vaxtabréf .........2000 00. —  8094000 

Sjóðseign .........0000 00 kr 276 712 

Bankainnstæður sr — 2759 743 

Óinnheimtir vextir ........00.0000 00... — 6260 073 

Skrifstofugðgn 2... — 810 221 

Skuldir 

Innstæður í deildum: 

Aðaldeildð ........ kr. 55 327 294 

Erfingjarentud.  ........0.0200 000 — 7415 552 

Útborsunarðeild #.........0...020 — 6257 074 

Vextir geymdir til útb. .........0.000.0. 0... kr. 1684576 

Geymslufé ...........2000 000. — 839 686 
  

kr. 

kr. 

kr. 

„ 12417 392 

67 617 889 

10 106 749 

77 724 638 

68 999 920 

2 524 262



Varasjóður 31. des. 1976 
Tekjuafgangur 1976 

Nr. 299. 

5 595 888 
604 568 

kr. 

6 200 456   

  

kr. 77 724 638 

Reykjavík, 24. febrúar 1978 

Með tilvísun til skýrslu endurskoðanda staðfestir stjórn Söfnunarsjóðsins reikninginn. 

Alvar Óskarsson. 

Ýmis kostn., prentun o. fl. 
Styrkveitingar árið 1977 .. 

Samúðarskeyti Landssímans 

= 15% tilF.ÍS......... 

Aðrar minningargjafir 
Arður af hlutabréfum E. Í. 

Vaxtatekjur 

Innstæða á ávísanareikningi 
Bankainnstæður: 

Sparískírteini 1. fl. 

Spariskírteini 1. fl. 

Spariskírfeini 1. f1. 

74 nr. 

75 nr. 

76 nr. 

Hlutabréf í Eimskipafélagi 
Áfallnir vextir af spariskírteinum 

Sigurður J. Briem. 

Jóna Guðjónsdóttir. 

  

  

  

  

  

Nr. 300. 

REIKNINGUR 

Minningargjafasjóðs. 

Rekstrarreikningur fyrir árið 1977. 

Gjöld: 
1977 00. kr 528 133 
III — 1050 000 
AIR — 9 800 000 
RN — 12163121 

Samtals kr. 23541 254 

Tekjur 
AI kr. 11 885 588 

— 1782 837 
kr. 10102751 

RIFNAR — 22 200 
HI — 11 400 
RIF —  13404 903 

Samtals kr. 23541 254 

Efnahagsreikningur pr. 31. desember 1977. 

Eignir: 

IR kr 15 956 
vaxtaaukareikn. ...........000000. 0. — 73728181 

1136—40 ......... kr. 250 000 
1046--65 |... — 250 000 
1368—02 Lo — 1500 000 

- — 2 000 000 

Íslands ......0.0 114 000 
FR — 112 786 

kr. 75 970 923
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Skuldir: 

Til ráðstöfunar 1978 skv. 5. gr. skipulagsskrár frá 

  

fyrri árum .....0....020 00 kr. 16 100 000 

af tekjum ársins 1977 ..........0.0000 00... — 9800 000 
kr. 25 900 000 

Höfuðstóll 1. jan. 1977 ............0.0 00 kr. 37 850 802 
Jöfnunarhlutabréf í Eimskipafélaginu 1977 ........ — 57 000 
lagt við höfuðstól 31. des. 1977 .........0.0..00.0. — 12163121 

  — 50 070 923 
  

kr. 75 970 923 

Reykjavík, 9. janúar 1978. 

María Sigurðardóttir. 

Við undirritaðar höfum yfirfarið reikninga þessa, borið þá saman við tilheyrandi 
bankabækur, fylgiskjöl og ekkert fundið athugavert. 

Reykjavík, 16. janúar 1978. 

Ólöf Pétursdóttir. Vilborg Gunnlaugsdóttir. 

Minningargjöf um Hans Natansson og Kristínu Þorvarðardóttur. 

  

Eignir: 
Innstæða í Söfnunarsjóði aðaldeild nr. 456 .........2..0000 0000... kr. 42310 

kr. 42310 

Skuldir: 
Hrein eign 1. jan. 1977 ............0.. 0000 nn ne kr. 36821 
Vaxtatekjur 1978 ................0.0. 00 — 5489 

kr. 42310 

Minningargjöf um Jóhann Guðmundsson og börn hans: 

Stefán, Elísabetu, Sveinbjörn og Steinunni. 

Eignir: B 
Innstæða á vaxtaaukar. nr. 510591 Búnaðarbanka Íslands .............. kr. 57 883 

kr. 57 883 

Skuldir: 
Hrein eign 1. jan. 1977 ..........0..00 000 en ene kr. 47 247 

Vaxtatekjur til 17. mars 1977 .........0000 0000... kr. 1596 

Vaxtatekjur frá 17. mars til 31. des. .......0.0000000.0... — 9 040 
—  10636 

kr. 57 883 

Minningargjöf wm Hans Wium, sýslumann. 

Eignir: 
Innstæða á vaxtaaukareikningi nr. 28257 Landsbanka Íslands ........ kr. 31 108 

kr. 31108
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Skuldir: 
Hrein eign 1. jan. 1977 ..............2.0 0000... kr. 25386 
Vaxtatekjur til 17. mars 1977 ...........0.. 0... kr. 858 
Vaxtatekjur frá 17. mars til 31. des..................... — 4 864 

—..— — 72 

kr. 81 108 

Minningargjöf um Þórunni Jónassen. 
Eignir: 

Innstæða á vaxtaaukareikningi nr. 28280 Landsbanka Íslands ........ kr. 63 802 

kr. 63 802 
Skuldir: 
Hrein eign 1. jan. 1977 ............0000. 00. kr. 52042 

Vaxtatekjur til 17. mars 1977 ..........0.... kr. 1758 
Vaxtatekjur frá 17. mars til 31. des. „............ — 10002 

— 11 760 

kr. 63802 

Minningargjöf um Vigfús G. Melsted. 
Eignir: 

B 
Innstæða á vaxtaaukareikningi nr. 28249 Landsbanka Íslands ...... kr. 40672 

kr. 40672 
Skuldir: 
Hrein eign Í. jan. 1977 ..........00.. 000 kr. 33148 

Vaxtatekjur til 17. mars 1977 ..........00.000 00. kr. 1120 
Vaxtatekjur frá 17. mars til 31. des. ...............0.... — 6404 

———— — 7524 

kr. 40672 

Minningargjöf um Guðbjörgu Þorsteinsdóttur. 

Eignir: . 
Innstæða á vaxtaaukareikningi nr. 28273 Landsbanka Íslands ........ kr. 137 522 

kr. 137 522 
Skuldir: 
Hrein eign 1. jan. 1977 ................ 00. esne kr. 112 189 

Vaxtatekjur til 17. mars 1977 ........0.000 0000... kr. 3789 
Vaxtatekjur frá 17. mars til 31. des. ...........0....... —  21544 

————— kr. 25383 

kr. 137 522 

Minningargjöf um Gísla Oddsson, skipstjóra. 
Eignir: 

Innstæða á vaxtaaukareikningi nr. 28281 Landsbanka Íslands ........ kr. 114 626 

kr. 114626
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Skuldir: 
Hrein eign 1. jan. 1977 ..........2020.000 none kr. 93521 

Vaxtatekjur tii 17. mars 1977 ........0200000 000. kr.  3Jið9 
Vaxtaíekjur frá 17. mars til 31. des. .........2000000000.. — 17 946 

—- — 21105 

kr. 114 626 

Sjóður Guðlaugar Jónsdóttur og Guðjóns Björnssonar. 

Eignir: 

Innstæða á vaxtaaukareikningi nr. 28265 Landsbanka Íslands ........ kr. 639 817 
  

kr. 699817 

Skuldir: 
Hrein eign 1. jan. 1977 .............00 0000 s rn kr. 522 015 

Vaxtatekjur til 17. mars 1977 .......0220 0000 kr. 17 632 
Vaxtatekjur frá 17. mars. til 31. des. .......0.00 0. — 100 170 

——.—22. . 1!17802 

kr. 639817 

  

Sjóður Marsibilar Illugadóttur. 
Eignir: j 

Innstæða á vaxtaaukareikningi nr. 28222 Landsbanka Íslands .......... kr. 163 029 

kr. 153 029 

    

Skuldir: 
Hrein eign 1. jan. 1977 ............000 0000 nn kr. 124 875 

Vaxtatekjur til 17. mars 1977 .........0.000 000 kr. 4218 
Vaxtatekjur frá 17. mars til31. des. .......0..0.0.. 00. — 23936 

————.2 28154 

kr. 153 029 

Reykjavík, 9. janúar 1978. 

María Sigurðardóttir. 

Við undirritaðar höfum yfirfarið reikninga þessa, borið þá saman við tilheyrandi 
bankabækur og ekkert fundið athugavert. 

Reykjavík, í6. janúar 1978. 

Ólöf Pétursdóttir. Vilborg Gunnlaugsdóitir. 

  

Stjórnartíðindi B 25, nr. 284—300. Útgáfudagur 23. ágúst 1978.
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I. 

11. 

ll. 

IV. 

VI. 

REGLUGERÐ 

um skírteini gefin út af flugmálastjórn. 

— Efnisyfirlit. — 

KAFLI — ORÐASKÝRINGAR OG ALMENN ÁKVÆÐI 
1.1. Orðaskýringar 
1.2. Almenn ákvæði 

KAFLI — SKÍRTEINI OG ÁRITANIR FLUGMANNA 
2.1. Áritanir á skírteini flugmanna og réttindi, sem þær veita 
2.2. Flugnemi/flugvél og flugnemi/pyrla 
2.3. Einkaflugmaður/flugvél 
24. Atvinnuflugmaður íll. flokks/flugvél 
2.5. Atvinnuflugmaður II. flokks/flugvél 
2.6. Atvinnuflugmaður I. flokks/flugvél 
2.7. Svifflugmaður 
2.8. Stjórnandi loftbelss 
2.9. Einkaflugmaður/þyrla 
2.10. Atvinnuflugmaður HI. flokks/þyrla 
2.11. Atvinnuflugmaður Í. flokks/þyrla 
2.12. Áritun fyrir stjórnað sjónflug 
2.13. Blindflugsáritun/flugvél 
2.14. Blindflugsáritun/þyrla 
2.15. Flugkennsluáritun/flugvél og flugkennsluáritun/þyrla 
2.16. Flugkennsluáritanir fyrir svifflugur og lausa loftbelgi 
2.17. Viðurkenning á flugtíma 

KAFLI — SKÍRTEINI FLUGLEIÐA ANNARRA EN FLUGMANNA 

3.1. Flugleiðsögumaður 
3.2. Flugvélstjóri 

KAFLI — SKÍRTEINI OG ÁRITANIR ANNARRA EN FLUGLIÐA 
4.1. Flugvéltæknir — H. flokkur 
4.2. Flugvéltæknir — 1. flokkur 
4.3. Flugumferðarstjóri 
44. Áritanir á skírteini flugumferðarstjóra 
4.5. Flugumsjónarmaður 
4.6. Flugradiómaður 

KAFLI — GERÐ SKÍRTEINA 

KAFLI — HEILBRIGÐISSKILYRÐI 
6.1. Almenn heilbrigðisskilyrði 
6.2. Skilyrði um líkamshreysti og andlega heilbrigði fyrir útgáfu, endurnýjun 

og áritun skírteina 
B 73 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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VII. 

VIII. 

1.1. 

6.3. 

568 27. júlí 1978. 

Skilyrði um sjón fyrir útgáfu, endurnýjun og áritun skírteina 
6.4. Skilyrði um litaskynjun fyrir útgáfu, endurnýjun og áritun skírteina 
6.5. Skilyrði um heyrn fyrir útgáfu, endurnýjun og áritun skirteina 

KAFLI — VIÐBÓTARÁKVÆÐI 
17.1. Umsóknir um veitingu skírteinis 

Almenn ákvæði um próf 
Framlenging og endurnýjun skírteinis 
Gildisaukning skírteinis 
Skráning flugtíma 
Svipting eða ógilding skirteinis 

KAFLI — GILDISTAKA O.FL. 
8.1. Undanþágur 
8.2. Refsiákvæði 
8.3. Gildistaka 

I. KAFLI 

ORÐASKÝRINGAR OG ALMENN ÁKVÆÐI 

Orðaskýringar. 
Þegar eftirfarandi orð og orðasambönd eru notuð í þessari reglugerð hafa 
þau merkingu þá sem hér segir: 
Að fullgilda skírteini (Rendering a licence valid): Gildistaka skirteinis sem 
gefið hefur verið út af öðru aðildarríki, í stað útgáfu sérstaks íslensks 
skirteinis. 
Að lýsa lofthæfi (To certify as airworthy): Að lýsa því að loftfar, eða 
hluti þess, fullnægi gildandi skilyrðum um lofthæfi eftir grannskoðun, 
viðgerð, breytingu eða ísetningu. 
Að stýra loftfari (To pilot): Að handfjalla stjórntæki loftfars meðan á 
flugtíma stendur. 
Aðstoðarflugmaður (Co-pilot): Flugmaður, sem er handhafi flugskirteinis 

og hefur hvers konar flugmannsstarf í loftfari, annað en starf flugstjóra, 
þó ekki flugmaður sem er í loftfarinu eingöngu til að njóta flugþjálfunar. 
AIP (Aeronautical Information Publication): Flugmálahandbók. 

Áritun (Rating): Áritun á skírteini eða fylgiblað sem telst hluti þess og 
segir til um sérstök skilyrði, réttindi eða takmarkanir, tengd skirteininu. 
Atvinnuflutningar (Air transport operations for remuneration or hire): 
Flutningar með loftförum gegn endurgjaldi eða til leigu í reglubundnu 
eða óreglubundnu flugi. 
Blindflug (IFR-flight): Flug samkvæmt blindflugsreglum (IFR). 
Blindflugstími (Instrument flight time): Tími sá sem flugmaður stjórnar 

loftfari eingöngu eftir mælitækjum án viðmiðunar utan stjórnklefans. 
Blindflugsæfingatími á jörðu (Instrument ground time): Tími sá, sem flug- 

maður æfir blindflug á jörðu niðri í gerviflugþjálfa sem viðurkenndur 
hefur verið af flugmálastjórn til slíkrar þjálfunar. 
Blindflugsæfingatími (Instrument time): Blindflugstími eða blindflugsæf- 
ingatími á jörðu. 
Blindflugsþjálfi (Basic instrument flight trainer): Sjá nánara gerviflug- 
þjálfi. 
Einflugstími (Solo flight time): Flugtími sá sem flugnemi er einn í loft- 
farinu. 
Flugathafnaþjálfi (Flight procedures trainer): Sjá nánara gerviflugþjálfi.
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Flugáætlun (Flight plan): Tilteknar upplýsingar um fyrirhugað flug eða 
hluta þess, látnar flugumferðarþjónustudeild í té. 
Flugliði (Flight crew member): Áhafnarliði sem er handhafi skírteinis, sem 
út hefur verið gefið eða fullgilt af flugmálastjórn, og falið er starf sem 
nauðsynlegt er við starfsemi loftfars meðan á flugtíma stendur. 
Flugstjóri (Pilot-in-command): Flugmaður, sem ber ábyrgð á ferðum og 
öryggi loftfars meðan á flugtíma stendur. 
Flugtími (Flight time): Allur tíminn frá því að loftfar hreyfist af stað 
fyrir eigin afli fyrir flugtak þar til það stöðvast að afloknu flugi. 
Ath.: Flugtími, eins og hann er skilgreindur hér, er reiknaður frá því að 

loftfarið fer af hlaði brottfararstaðar þar til það stöðvast á hlaði 
ákvörðunarstaðar. 

s 
Flugtími í svifflugu (Glider flight time): Allur flugtíminn, hvort sem 
sviffluga er í togi eða ekki, frá því að hún hreyfist af stað í flugtaki þar 
til hún stöðvast að afloknu flugi. 
Flugtími með kennara (Dual instruction time): Flugtími sá, þegar einhver 
nýtur flugkennslu í loftfari hjá flugmanni með tilskilin réttindi. 
Flugtogstími í svifflugu (Aero-tow flight time/glider): Allur tíminn, sem 
sviffluga er í flugtogi frá því hún hreyfist af stað í flugtaki þar til hún 
losnar við dráttartaugina. 
Flugtog (Aero-tow flight): Flug þar sem sviffluga er dregin af flugvél. 
Flugvél (Aeroplane): Vélknúið loftfar, þyngra en loft, sem helst á flugi 
aðallega vegna verkana loftsins á vængfleti sem eru óhreyfanlegir meðan á 
tilteknum þætti flugs stendur. 
Flugvélarlíki (Flight simulator): Sjá nánara gerviflugþjálfi. 
Fullgildur flugumferðarstjóri (Rated air traffic controller): Flugumferðar- 
stjóri sem er handhafi skírteinis með gildri áritun fyrir þau störf sem 
honum er ætlað að vinna. 
Gerviflugþjálfi (Synthetic flight trainer): Sameiginlegt nafn um eftirtaldar 
þrjár gerðir tækja á jörðu þar sem líkt er eftir flugaðstæðum: 
— Flugvélarlíki (Flight simulator) sem gefur svo nákvæma mynd af 

stjórnrými tiltekinnar tegundar loftfars að stjórn vélrænna kerfa, raf- 
magns- og rafeindakerfa, svo og annarra kerfa, líkist í raun réttri því 
sem er í þessari tegund loftfars; enn fremur líkjast umhverfi flugliða, 
getumörk loftfarsins og flugeiginleikar á sama hátt. 

— Flugathafnaþjálfi (Flight procedures trainer) sem gefur raunhæfa mynd 
af stjórnrými þar sem líkja má eftir viðbrögðum mælitækja og stjórn 
á vélrænum rafmagns, rafeinda- og öðrum kerfum, ásamt getumörkum 
og flugeiginleikum loftfars af tilteknum flokki. 

— Blindflugsþjálfi (Basic instrument flight trainer) sem búinn er viðeig- 
andi mælitækjum til að líkja eftir aðstæðum í stjórnrými loftfars á 
flugi í blindflugsskilyrðum. 

ICAO (International Civil Aviation Organization): Alþjóðaflugmálastofn- 
unin. 
IFR (Instrument flight rules): Alþjóðlegt tákn sem notað er um blindflugs- 
reglur. 
ILS (Imstrument landing system): Blindlendingarkerfi. 
IMC (Instrument meteorological conditions): Alþjóðlegt tákn sem notað er 
um blindflugsskilyrði. 
INS (Inertial navigation system): Tregðuleiðsögukerfi. 
Leiðarflug (Enroute flight): Sá hluti flugs milli áfangastaða, sem ekki 
telst til brottflugs eða aðflugs.
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Loftfar (Aircraft): Sérhvert það tæki, sem haldist getur á flugi vegna 
verkana loftsins, annarra en loftpúðaáhrifa við yfirborð jarðar. 

Loftfars-gerð (Aircraft-category): Flokkun lofifara eftir grundvallareigin- 
leikum, svo sem flugvél, sviffluga, þyrilvængja, loftbelgur o. s. frv. 
Loftfars-tegund (Aireraft-type of): Öll loftför, gerð eftir sömu grundvallar- 

hönnun, með þeim breytingum sem á loftförum kunna að hafa verið 
gerðar svo fremi að þær hafi ekki haft í för með sér breytta flugeigin- 
leika. 
NOTAM (Notices to airmen): Tilkynningar til flugmanna. 
Nótt (Night): Sá tími sem miðpunktur sólar er 6 gráður eða meira fyrir 
neðan sjóndeildarhring. 
PAR (Precision approach radar): PAR-aðfiugsradar. 
PFT (Proficieney flight test training): Hæfniprótflus/þjálfun. 
PPI (Plan position indicator): PPi-radarskjár. 

PT (Proficieney test training): Hæfnipróf /þjálfun. 
Rafeindabúnaður loftfara (Aircraft avionies): Sérhvert rafeindatæki, sem 

notað er í loftförum, að meðtöldum rafmagnsbúnaði þess. Þar eru með- 
talin radíótæki, einnig sjálfstýribúnaður og mælakerfi, sem rafeindatækni 
er notuð við. 
Rekstrarflugáæilunr (Operational flight plan): Áætlun þess, sem loftfar 
rekur, um öruggan framgang flugsins, gerð með hliðsjón af getumörkum 
loftfarsins, öðrum rekstrartakmörkunum og þeim skilyrðum sem skipta 

máli og búast má við á leið þeirri, sem fara á, og á hlutaðeigandi flug- 
völlum. 
RVR (Runway visual range) Flugbrautarskyggni. 
Skírteinishafi (Licenced airman): Handhafi skírteinis, sem flugmálastjórn 

hefur gefið út eða viðurkennt og veitir handhafa réttindi til þess að starfa 
í eða við loftfar, eða við starfsemi tengda loftförum og starfrækslu þeirra. 
S-PFT (Special proficieney flight test/training): Sérstakt hæfniprófflug/ 
þjálfun. 
S-PT (Special proficiency test/training): Sérstakt hæfnipróf /þjálfun. 
SRE (Surveilance radar element): SRE-radar. 

Stjórnað flug (Controlled flight): Flug sérhvers loftfars sem veitt er flug- 

stjórnarþjónusta. 
Stjórnað sjónflug (Controlled VER flight): Stjórnað flug í samræmi við 

sjónflugsreglur. 
Viðurkennt læknisfræðilegt mat (Accredited medical conclusion): Niður- 

staða, sem einn eða fleiri sérfræðilæknar, viðurkenndir af flugmálastjórn, 

hafa komist að í tilteknu máli. Samráð má hafa, þegar þurfa þykir í 
slíku máli, við sérfræðinga í flugrekstri eða á öðrum sviðum. 
Undirritun viðhaldsvottorðs (Signing a maintenance release): Að votta að 
eftirlit og viðhald hafi verið framkvæmt á fullnægjandi hátt og sam- 
kvæmt aðferðum þeim, sem viðhaldsbókin mælir fyrir um, með því að 
sefa út viðhaldsvottorð það sem vísað er til í ICAO, viðbæti 6. 
VER (Visual flight rules): Alþjóðlegt tákn sem notað er um sjónflugs- 
reglur. 
VHF (Very high frequency): Örtíðni. 
Viðurkennd viðhaldsstofnun (Approved maintenance organization): Stofn- 
un sem fengið hefur samþykki flugmálastjórnar til að framkvæma undir 
viðurkenndri umsjón skoðanir, grannskoðanir, viðhald, viðgerðir og/eða 
breytingar á loftförum eða hluta þeirra.
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1. 

to
 

Ath.: Ekkert mælir gegn því að slík stofnun og umsjón hennar sé viður- 

kennd af fleiri en einu ríki. 

Viðurkennd þjálfun (Approved training): Þjálfun framkvæmd samkvæmt 
ákveðinni námskrá og undir umsjón sem samþykkt er af flugmálastjórn. 
VMC (Visual meteorological cond:iions): Alþjóðlegt tákn sem notað er um 
slónflugsskilyrði. 
VOR (VHF omnidirectional range): Fjölstefnuviti. 

Þyrilvængja (Rotorcraft): Loftfar, þyngra en loft, sem helst á flugi aðal- 

lega vegna lyftikrafts sem eins cða fleiri þyrlar framleiða. 
Þyrla (Helicopter): Þyrilvængja sem heldur láréttu flugi aðallega fyrir 
tilverkan hreyfilknúinna þyria. 
Almenn ákvæði. 
Reglugerð þessi nær til olla, sem starfa að stjórn og leiðbeiningu loft- 

fara, viðgerðum þeirra, viðhaldi og eftirlit, og hér eru taldir: 
1. Flugmenn, þ.e. flugliðar, sem s!ýra loftförum. 

a) Flugnemar (Student pilots), sbr. gr. 2.2. 
b) Einkaflugmenn (Private pilols), sbr. gr. 23. og 29. 
ce) Svifflugmenn (Glider pilots), sbr. gr. 2.7. 
d) Stjórnendur loftbelgja (Free balloon pilots), sbr. gr. 2.8. 
e) Atvinnuflugmenn IM. flokks (Commercial pilots), sbr. gr. 24. og 

2.10. 
f) Atvinnuflugmenn !. flokks (Senior commercial pilots), sbr. gr. 2.5. 
g) Atvinnuflugmenn 1 flokks (Airline transport pilots), sbr. gr. 2.6. og 

2.11. 
Flugliðar, aðrir en flugmenn: 
a) Flugleiðsögrmenn (Flight navigators), sbr. gr. 3.1. 
b) Flugvélstjórar (Flight engineers), sbr. gr. 3.2. 

3. Aðrir en flugliðar. 
a) Flugvéltæknar HH. flokkur (Aircraft maintenance (technicians/engi- 

neers/mechanics) tvpe ID, sbr. gr. 4.1. 
b) Flugvéltæknar 1. flokkur (Aircraft maintenance (technicians/engi- 

neers/mechanics) type 1), sbr. gr. 4.2. 
c) Flugumferðarstjórar (Air traffic controllers), sbr. gr. 4.3. 
d) Flugumsjónarmenn (Flisht operations officers), sbr. gr. 45. 

e) Flugradíómenn (Aeronautical station operators), sbr. gr. 4.6. 
Starfsréttindi. 
Ekki mega aðrir takast á hendur bar störf í íslenskum loftförum eða 
hér á landi og getur í gr. 1.2. en þeir, sem eru handhafar gilds skirteinis 
samkvæmt þessari reglugerð og gefið er út eða fullgilt af flugmálastjórn. 

Hvernig fullgilda skal skírteini. 
Þegar skírteini, gefið út af öðru aðildarríki ICAO, er tekið gilt í stað þess 

að gefa út íslenskt skírteini, skal það fullgilt með sérstakri staðfestingu 
sem fylgja skal skírteininu. Slík fullgilding skal aldrei gilda lengur en 
skírteinið sjálft. 

ho
 

Ath.: Þetta ákvæði kemur ekki í veg fyrir að ríkið, sem gaf út skírteinið, 
geti framlengt það með viðeigandi tilkynningu án þess að krefjast 
að fá skírteinið sent eða handhafi þess snúi sér sjálfur til yfirvalda 
þess ríkis. 

Flugmannsskírteini, sem gefið cr út af aðildarríki ICAO, samkvæmt ICAO 
viðbæti 1, skal gilda. innan sinna marka, til einkaflugs á loftförum skrá- 
settum á Íslandi. Rétt er flugmálastjórn og umráðendum loftfarsins að at-
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huga gildi skírteinisins og skoða flugdagbók handhafa þess til að ganga 
úr skugga um færni hans. 
Réttindi skírteinishafa. 
Skírteinishafa er ekki heimilt að neyta annarra réttinda en þeirra sem 
skirteinið veitir. 
Heilbrigðisskilyrði. 
Flugmálastjórn skal tilnefna trúnaðarlækna til að kanna heilsufar umsækj- 

enda vegna útgáfu eða endurnýjunar á skírteinum eða áritunum sem um 
getur í II. og Ill. kafla og viðeigandi skirteinum IV. kafla. 
Trúnaðarlæknar skulu hafa hagnýta þekkingu á og reynslu af því um- 
hverfi þar sem handhafar atvinnuskirteina og áritana þeirra vinna störf 
sín. 

Umsækjandi um skírteini eða áritun þar sem fyrirmæli eru um tiltekna 
líkamlega eða andlega hæfni, skal láta trúnaðarlækni í té undirritaða yfir- 
lýsingu um hvort hann hafi áður gengið undir nauðsynlega skoðun og 
þá hver niðurstaða hafi orðið. 
Nú reynist yfirlýsing, sem umsækjandi hefur látið trúnaðarlækni í té, 
röng og skal það þá tilkynnt Flugmálastjórn Íslands og flugmálastjórn 

þess ríkis þar sem umsækjandi hefur ríkisfang, ef það er ekki íslenskt, 
þannig að hægt verði að gera viðeigandi ráðstafanir. 
Læknisskoðanir skal framkvæma og meta skal heilsufar samkvæmt VI. 
kafla. Trúnaðarlæknir skal tilkynna flugmálastjórn niðurstöður sínar í sam- 
ræmi við kröfur hennar. 
Nú telur trúnaðarlæknir sig ekki seta metið heilsufar umsækjanda nema 
aflað sé frekari upplýsinga. Er umsækjanda þá skylt að gangast undir þá 
viðbótarrannsókn sem trúnaðarlæknir telur nauðsynlega. 
Ekki skal gefa út eða endurnýja skírteini ef heilbrigðisskilyrðum er ekki 
fullnægt. Þó má, í sérstökum tilvikum, gefa út og endurnýja skírteini ef 
eftirfarandi skilyrðum er fullnægt: 
a) Viðurkennt læknisfræðilegt mat felur í sér að ástæðan til þess að um- 

sækjandinn fullnæsði ekki heilbrigðisskilyrðum, hvort sem um reglu- 
bundna skoðun eða aðra er að ræða, er þess eðlis að það hafi ekki 

áhrif á öryggi flugsins þótt umsækjandinn neyti réttinda sem skirteinið, 
sem sótt er um, veitir. Flugmálastjórn skal þess fullvís að tekin hafi 
verið til greina viðeisandi hæfni, leikni eða reynsla umsækjandans. 

b) Skírteinið skal áritað með sérstakri takmörkun eða takmörkunum þegar 
örugg framkvæmd skyldustarfa skírteinishafa er háð slíkum takmörk- 
unum. 

Sætti umsækjandi sig ekki við niðurstöðu læknisskoðunar getur hann áður 
en 14 dagar eru liðnir leitað úrskurðar þriggja manna nefndar, sem í eiga 
sæti trúnaðarlæknar flugmálastjórnar, samgönguráðuneytis og hagsmuna- 
félags umsækjanda, eða læknir tilnefndur af honum sé téður umsækjandi 
ófélagsbundinn. 
Gildi skírteina. 
Þegar ákvæðum VII. kafla er fullnægt, gefur flugmálastjórn út eða endur- 
nýjar skírteini til tveggja ára í senn, miðað við lok þess mánaðar þegar 
útgáfa eða endurnýjun á sér stað. 
Handhafa skírteinis er eigi heimilt að neyta réttinda þeirra sem skírteini 
og/eða áritanir þess veita, nema hann hafi haldið við hæfni sinni og 
fullnægt sé ákvæðum laga og reglugerða er varða heilbrigðiskröfur, nýlega 
reynslu og hæfnipróf, enda er skírteinið og áritanir þess eigi í gildi ef 
þess er ekki gætt.
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Prófað skal á þann hátt sem flugmálastjórn ákveður, hvort flugliði hefur 
haldið við hæfni sinni. Það skal staðfest með áritun í flugdagbók hlutað- 
eigandi flugliða. 
Með þeim undantekningum, sem um getur í gr. 1.2.5.2.1. skal leggja fram 
heilbrigðisvottorð samkvæmt gr. 1.24.2. og 1.2.4.3. á ekki lengri fresti en 
hér segir: 

24 mánaða fyrir skírteini flugnema/flugvél og flugnema/þyrla 
24 — — — einkaflugmanns/flugvél 
24 —- — — svifflugmanns 
24 — — —  einkaflugmanns/þyrla 
24 —- — — stjórnanda loftbelgs 
12 — — —  atv.flugm. III. flokks/flugvél 
12 — — —— atv.flugm. III. flokks/þyrla 

6 — — —  atv.flugm. II. flokks/flugvél 
6 — — — atv.flugm. |. flokks/flugvél 

6 — — —  atv.flugm. I. flokks/þyrla 
12 — — — flugleiðsögumanns 
12 — — —  flugvélstjóra 
12 — — — flugumferðarstjóra 

Þegar handhafi er orðinn fertugur skal 24 mánaða gildistími heilbrigðis- 
vottorðs einkaflugmanns, svifflugmanns og stjórnanda loftbelgs lækkaður 
i 12 mánuði og 12 mánaða gildistími heilbrigðisvottorðs atvinnuflugmanns 
III. flokks lækkaður í 6 mánuði. 
Hvenær fresta má læknisskoðun. 
Fresta má endurnýjun læknisskoðunar skirteinishafa, sem er að störfum 
fjarri aðsetri trúnaðarlæknis, með sérstakri undanþágu flugmálastjórnar. 
Slíka frestun skal þó ekki veita nema sérstaklega standi á. Fyrir eftir- 
talda skirteinishafa skal hún ekki vera lengri en: 
a) eitt sex mánaða tímabil ef um er að ræða flugliða loftfars sem ekki 

er Í atvinnuflugi. 
b) tvö þriggja mánaða tímabil samfleytt ef um flugliða í atvinnuflugi er 

að ræða, að því tilskildu að fyrir bæði tímabilin fái skírteinishafi 
fullnægjandi vottorð frá hlutaðeigandi héraðslækni eða trúnaðarlækni 
erlendra flugmálastjórna. Ef það er ekki unnt skal leggja fram vottorð 
frá lækni þeim, sem til næst. Skýrsla um læknisskoðunina skal send 

flugmálastjórn. 
c) eitt tímabil ekki lengra en 24 mánuði þegar skoðunin er gerð af lækni 

sem tilnefndur er samkvæmt gr. 1.24.1. af því ríki innan ICAO þar 
sem umsækjandinn er staddur. Þetta á þó aðeins við ef einkaflugmaður 

á í hlut. Skýrsla um læknisskoðunina skal send flugmálastjórn. 
Heilsubrestur um stundarsakir. 
Skírteinishafi skal ekki neyta réttar þess sem skirteinið veitir ef hann 
verður þess var að heilsu hans hafi hrakað svo að óvíst sé að hann geti 
notfært sér réttindi skirteinisins á öruggan hátt. 
Almennt. 
Handhafi skirteinis skal jafnan hafa það í sinni vörslu þegar hann er að 
störfum, og sýna hlutaðeigandi yfirvöldum þegar þess er krafist. 
Til þess að mega nota talstöðvar skulu skírteinishafar enn fremur afla 
sér sérstakra skírteina sem Póst- og símamálastofnunin gefur út í því 
skyni.
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íl. KAFLI 

SKÍRTEINI OG ÁRITANIR FLUGMANNA 

Áritanir á skírteini flugmanna og réttindi sem þær veita. 
Áritanir, sem taka til loftfara, eru sem hér segir: 
a) gerðaráritun, 
b) flokksáritun, 
c) tegundaráritun. 
Gerðaráritun skal ná til ferns konar gerða loftfara. 
Þau eru: 
a) flugvél, 

b) þyrilvængja (þ.e. þyrla eða þyrilfluga), 
c) sviffluga, 
d) loftbelgur (laus). 

Gerðaráritun skal skráð á skírteini flugmanns ef hennar er ekki sérstak- 
lega getið í fyrirsögn skírteinisins. 
Ath.: Þörfin fyrir gerðaráritanir fer eftir tegundum flugmannsskírteina. 
Flokksáritun skal ná til eftirfarandi flokka loftfara. 
Þeir eru: 
a) Flugvélar: 

i)  einhreyfils landflugvél, 
ii) einhreyfils sjóflugvél, 
iii) fjölhreyfla landflusvél, 
iy) fjölhreyfla sjóflugvél. 

b) Þyrilvængjur: 
i)  einþyrils þyrla, 
ii) fjölþyrla þyrla, 
iii) þyrilfluga. 

Tegundaráritun skal segja til um stöðu þá (flugstjóri eða aðstoðarflug- 
maður) sem áritunin gildir um og skal vera fyrir: 
a) hverja tegund loftfars sem hefur skráða hámarksþyngd við flugtak 

meiri en 5700 keg, 

b) sérhverja tegund þyrlu, 
c) hverja þá tegund, þar á meðal óvenjulega tegund eða margbrotna, sem 

flugmálastjórn ákveður. 
Hvenær krefjast skal áritana sen taka til loftfara. 

Handhafa flugskírteinis er eigi heimilt að starfa án áritunar sem flug- 
stjóri eða aðstoðarflugmaður á loftfari sem krefst meira en eins flug- 
manns nema slík réttindi hafi verið staðfest á réttmætan hátt af flug- 
málastjórn. 
Réttmæt staðfesting er gerð með: 
a) gerðaráritun, 

b) flokksáritun, þegar við á, og 

c) tegundaráritun þegar þess er krafist, samkv. gr. 2.1.1.3. 
Sönnun á hæfni fvrir áritanir sem faka til loftfara. 

Þegar umsækjandi hefur sannað hæfni sína Hl þess að verða handhafi 
flugskírteinis skulu þær áritanir, sem eiga við gerð, flokk og tegund 
loftfarsins sem notað var við prófið, skráðar á flugskirteini hans. 
Nú sækir handhafi flugskírteinis um viðbótaráritanir, sem taki til loft- 

teini hans og flugstarfi, til að fljúga serð, flokki og tegund loftfars þess 
sem óskað er áritunar fyrir þegar það á við, samkvæmt gr. 2.1.1.3.
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Með samþykki flugmálastjórrar má leysa verkefni þau, sem krafist er í 
prófum fyrir útgáfu skírteinis eða áritunar, í gerviflugþjálfa. Ef viðeig- 
andi tæki er hins vega ekki tiltækt má breyta verkefnum eða fella þau 
niður ef ekki þykir ráðlegt að leysa þau af hendi í loftfari því sem notað 
er við prófin. 
Hvenær krefjast skal áritunar fyrir blindflug. 

Handhafa flugskirteinis er ir heimilt að starfa sem flugstjóri eða að- 
stoðarflugmaður samkvæmt Þblindflugsreglum (IFR) nema slík réttindi 
hafi verið staðfest á réttmætan hátt af flusmálastjórn. Rétímæt staðfesting 
er fólgin í blindflugsáritun fyrir gerð loftfars þess sem við á. 

Ath.: Blindflugsáritun fyrir flugvél felst í skírteini atvinnuflugmanns 1. 
flokks/flugvél. Fyrirmæli greinar 2.1.4.1. tákna því ekki að eigi 
megi gefa út skírteini sem fela í sér blindflugsáritun. 

Hvenær krefjast skal áritunar fyrir flugkennslu. 
Handhafa flugskirteinis er eigi heimilt að veita flugkennslu fyrir einka- 
flugspróf, gerðaráritun eða blindflugsáritun nema slík réttindi hafi verið 
á réttmætan hátt staðfest af flugmálastjórn. Réttmæt staðfesting er fólgin 
i: 

a) áritun á skírteinið fyrir flugkennslu, 
b) heimild til að starfa fyrir viðurkennda stofnun sem flugmálastjórn 

hefur leyft að stunda flugkennslu, eða 
c) sérstakri heimild frá flugmálastjórn. 

Hvenær krefjast skal áritunar fyrir stjórnað sjónflug. 

Handhafa flugskírteinis er eigi heimili að starfa sem flugstjóri á leiðar- 
flugi sem telst til stjórnaðs sjónflugs nema slík réttindi hafi verið stað- 
fest á réttmætan hátt af flugmálastjórn. Réttmæt staðfesting er fólgin í 
því að skrá áritun fyrir stjórnað sjónflug á skirteinið. 

  

Ath. 1: Í þessum skilningi er stjórnað VFR-leiðarflug allt stjórnað sjón- 
flug annað en flugvallarumferð og sérlegt sjónflug. 

, 
Ath. 2: Áritun fyrir stjórnað sjónflug felst í skírteinum atvinnuflug- 

manns/flugvél, 1, HM. og MI. flokks, atvinnuflugmanns/þyrla 1. og 
TI. flokks. Fyrirmæli greinar 2.1.6.1. tákna því ekki að eigi megi 
gefa út skírteini sem felur í sér áritun fyrir stjórnað sjónflug. 

Réttindamissir flugmanna sem náð hafa 60 ára aldri. 
Skírteinishafa er eigi rétt að starfa sem flugstjóri í loftfari, sem rekið er 
í atvinnuflutningum, eftir að hann hefur náð 60 ára aldri. 
Skírteinishafa er eigi rétt að starfa sem aðstoðarflugmaður í loftfari, sem 
rekið er í atvinnuflufningum, eftir að hann hefur náð 60 ára aldri. 

Heimilt er þó að framlengja hámarksaldur þann, sem um getur Í gr. 
2.1.7.1. og 2.1.7.2., um allt að 3 árum enda gangist hlutaðeigandi flug- 
maður undir læknisskoðun trúnaðarlækna flugmálastjórnar ekki sjaldnar 
en á fjögurra mánaða fresti eftir að hann nær 60 ára aldri. 
Flugnemi/flugvél og flugnemi/þyrla. 

Skilyrði fyrir útgáfu skírteinis. 

Umsækjandi um skirteini flugnema/flugvél eða flugnema/þyr la skal full- 
nægja eftirfarandi skilyrðum um aldur, þekkingu, reynslu, færni og heil- 
brigði. 
Aldur. 
Hann skal ekki vera yngri en 17 ára. 
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Þekking. 
Hann skal, skriflega eða munnlega, sanna þekkingu sína á eftirfarandi 

atriðum: 

a) flugreglum og fyrirmælum um einkaflug á flugvélum eða þyrlum, 
b) hagnýtum atriðum um landflug og serð flugáætlana fyrir sjónflug, 
c) viðeigandi öryggisreglum og neyðarráðstöfunum, þar á meðal hvernig 

ber að forðast hættuleg veðurskilyrði. 

Reynsla. 
Hann skal hafa lokið að minnsta kosti 8 klst. flugtíma á hlutaðeigandi 
gerð loftfars með kennara, þó með þeim fyrirvara að flugmálastjórn 
geti lækkað kröfur þessar í samræmi við hæfni hans og reynslu ef hann 
er handhafi skírteinis flugmanns á annarri gerð loftfars. 
Færni. 
Hann skal í reynsluflugi með flugkennara, sbr. gr. 2.15.3., sanna að hann 
sé fær um að fljúga tilgreindri tegund flugvéla eða þyrla einn síns liðs 

á öruggan hátt. 
Heilbrigði. 
Hann skal fullnægja eftirfarandi heilbrigðisskilyrðum: 

Skilyrðum um líkamshreysti og andlega heilbrigði no. 3 

—- — sjón no. 2 
— — litaskynjun 
— — heyrn no. 2 

Réttindi handhafa skírteinisins og skilyrði, sem fullnægja þarf til að njóta 
Þeirra. 
Að því tilskildu að fullnægt sé skilyrðum þeim sem um getur í gr. 1.25., 
1.2.6. og 2.1., hefur handhafi skírteinis flugnema/flugvél eða flugnema/ 
þyrla rétt til, undir eftirliti og með leyfi fullgilds flugkennara eða að- 

stoðarflugkennara, að fljúga flugvél eða þyrlu af tiltekinni tegund einn 

síns liðs. Honum er heimilt undir slíku eftirliti að fljúga landflug en 

flugnemi má ekki fljúga milli landa nema sérleg leyfi hlutaðeigandi 

landa komi til. 
Gildi. 

Skírteinið er gefið út eftir að skrifleg ósk um það hefur borist frá viður- 

kenndum flugskóla, en flugkennara sbr. gr. 2.15.3. er þó heimilt að senda 

nemann í fyrsta einflug áður en skírteinið er gefið út. 

Skírteinið er því aðeins í gildi að flugkennari nemans hafi áritað það 

fyrir hvert flug og getið um hvað æfa skuli og um lengd æfingatímans. 

Flugkennari skal í flugi kynna sér hæfni nemans áður en hann áritar 

skírteinið ef neminn hefur ekki flogið síðustu 30 dagana. 
Einkaflugmaður/flugvél. 
Skilyrði fyrir útgáfu skírteinis. 

Umsækjandi um skírteini einkaflugmanns/flugvél skal fullnægja eftirfar- 

andi skilyrðum um aldur, þekkingu, reynslu, færni og heilbrigði: 

Aldur. 
Hann skal ekki vera yngri en 17 ára. 
Þekking. 
Hann skal sanna þekkingu sína á eftirfarandi atriðum að því marki sem 

réttindi hans gefa tilefni til: 
a) undirstöðuatriðum flugfræðinnar, sem varða flugvélar, sérstaklega eðli 

og hugsanlegar afleiðingar ofriss, 
b) getumörkum viðeigandi flugvéla og hreyfla,
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c) gerð flugáætlana fyrir almannaflug við sjónflugsskilyrði, bæði fyrir 
flugtak og meðan á flugi stendur, 

d) notkun flugmálahandbóka AIP og NOTAM, 
e) reglum og reglugerðarákvæðum um einkaflug á flugvélum, þar með 

taldar viðeigandi venjur og reglur um flugumferðarþjónustu og stöðu- 
tilkynningar, 

f) hagnýtingu á undirstöðuatriðum flugveðurfræðinnar og aðferðum við 
öflun veðurfrétta, 

g) hagnýtum atriðum um landflug og notkun leiðarreiknings og ann- 
arrar flugleiðsögutækni sem flugmenn nota við staðsetningar, þar með 
talin notkun flugkorta, 

h) notkun flugmælitækja og búnaðar, meðal annars VOR og ADF, fyrir 
sjónflug, ásamt mismunandi stillingu hæðarmæla, og 

i) viðeigandi öryggisreglum og neyðarráðstöfunum, þar með talið hvernig 
ber að forðast hættuleg veðurskilyrði. 

Reynsla. 

Hann skal hafa lokið að minnsta kosti: 
a) 40 klst. flugtíma á flugvél, einn síns liðs og með kennara eða a.m.k. 

35 klst., ef hann hefur lokið viðurkenndu þjálfunarnámskeiði með 
fullnægjandi árangri, þó með þeim fyrirvara að 
— ef hann óskar skirteinis til að fljúga flugvél sem að dómi flug- 

málastjórnar er af óvenjulegri eða margbrotinni tegund má breyta 
þessum ákvæðum eftir þeirri hæfni og reynslu sem nauðsynleg er 
í hverju tilviki, 

— ef hann er handhafi skírteinis svifflugmanns eða flugmanns á 
þyrilvængju getur flugmálastjórn dregið úr kröfum þessum í sam- 
ræmi við hæfni hans og reynslu, 

b) 10 klst. flugtíma, einn síns liðs í landflugi. Skal eitt flugið vera til 
flugvallar í a.m.k. 90 km (50 sjómílna) fjarlægð frá brottfararstað 
og skal lent á ekki færri en tveimur stöðum á flugleiðinni, þannig 
að flugvélin staðnæmist eftir lendingu. Þessar 10 klst. í landflugi mega 
vera innifaldar í heildarflugtímanum, þ.e. 40 klst. eða 35 klst., sem 
um getur í gr. 23.1.3. a), 

c) blindflugsnámi í flugvél í a.m.k. 5 klst. 

Færni. 
Hann skal sanna hæfni sína til að 
a) leysa af hendi bæði venjuleg flugstörf og neyðarflugstörf sem eiga 

við þá tegund flugvélar sem notuð er við prófið, 
b) fara eftir venjum og aðferðum við flugumferðarþjónustu, 
c) sinna blindflugi að því marki að hann geti snúið við eftir mæli- 

tækjum ef þörf krefur. 

Ath.: Ofangreindar kröfur um færni gilda einnig fyrir sérstakt hæfni- 
próf (S-PFT). 

Heilbrigði. 

Hann skal fullnægja eftirfarandi heilbrigðisskilyrðum : 

Skilyrðum um líkamshreysti og andlega heilbrigði no. 3 
— — sjón no. 2 
— — litaskynjun 
— — heyrn no. 2 

Ef óskað er blindflugsáritunar skal fullnægja eftirfarandi skilyrðum: 
Skilyrðum um heyrn no. Í.
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Réttindi handhafa skírteinisins og skilyrði sem fullnægja þarf til að 

njóta þeirra. 

Að því tilskildu að fullnægt sé skilyrðum þeim sem um getur í gr. 1.2.6., 
1.2.6. og 2.1., hefur einkaflugmaður/flugvél rétt til að starfa án endur- 

gjalds 

a) sem flugstjóri hverrar þeirrar flugvélar sem ekki er rekin gegn endur- 

gjaldi, að því tilskildu: 

i) að hann flytji ekki farþega ef hann hefur ekki leyst af hendi 

a.m.k. 5 flugtök og 5 lendingar á hlutaðeigandi tegund flugvélar 

á síðustu 90 dögum, og 

ii) að hann flytji ekki farþega að nóttu, ef hann hefur ekki á undan- 

förnum 6 mánuður leyst af hendi 5 lendingar og 5 flugtök að 

nóttu eða á undanförnum 12 mánuðum leyst af hendi 10 lend- 

ingar og 10 flugtök að nóttu, 

b) sem aðstoðarflugmaður hverrar þeirrar flugvélar sem ekki er rekin 

gegn endurgjaldi. 

Til þess að halda réttindum sínum þarf einkaflugmaður/flugvél að hafa 

skráðan a.m.k. 10 klst. flugtíma sem flugstjóri eða með kennara á síð- 

ustu 12 mánuðum eða hafa staðist hæfnipróf (PFT) fyrir einkaflug. 

Helmingur þessa flugtíma má vera á svifflugum eða þyrilvængjum. Hann 

skal standast hæfnipróf (PFT) fyrir einkaflug ekki sjaldnar en á 24 

mánaða fresti. 
Ef réttindi, sem skirteinið veitir. falla úr gildi skal handhafi þess stand- 

ast sérstakt hæfnipróf (S-PFT) hjá flugmálastjórn eða reynsluflugmanni 

sem flugmálastjórn samþykkir. Ef skirteinið hefur verið ógilt 12 mánuði 

eða lengur skal hann auk þess standast próf í flugreglum hjá flugmála- 

stjórn. Ef það hefur verið ógilt 24 mánnöi eða lengur skal hann þar að 

auki standast próf í siglingafræði og veðurfræði. Ef skírteinið hefur verið 

ógilt lengur en 36 mánuði skal hann standast próf í öllum greinum sem 

þarf til þess að fá í hendur skírteinið. 
Atvinnuflugmaður MI. flokks/flugvél. 

Skilyrði fyrir útgáfu skírteinis. 

Umsækjandi um skírteini atvinnuflugmanns Hl. flokks/flugvél skal full- 

nægja eftirfarandi skilyrðum um aldur, þekkingu og menntun, reynslu, 

færni og heilbrigði: 
Aldur. 
Hann skal ekki vera yngri en 18 ára. 

Ath.: Tiltekin réttindi tengd skírteininu falla úr gildi samkvæmt gr. 2.1.7. 

þegar skirteinishafi hefur náð 60 ára aldri. 

Þekking og menntun. 

Hann skal sanna þekkingu sína á eftirfarandi atriðum að því marki sem 

réttindi hans gefa tilefni til: 

a) flugfræði flugvéla, 

b) getumörkum viðeigandi flugvéla og hreyfla, meginreglum um hleðslu 

og niðurröðun farmþunga og áhrifum hennar á flugeiginleika; ályktun 

af heimildum um getu, þar með töldum flugtakshömlum, 

c) gerð flugáætlana fyrir flugumferðarþjónustu, rekstrarflugáætlana og 

flugáætlana meðan á flugi stendur, 

d) notkun upplýsingarita um flug, svo sem flugmálahandbóka AIP, 

NOTAM, lykla og skammstafana,
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e) reglum og reglugerðarákvæðum sem varða réttindi handhafa skírteinis 
atvinnuflugmanns 111. flokks/flugvél, þar með taldar viðeigandi venjur 

og reglur um flugumferðarþjónustu og stöðutilkynningar, 
f) hagnýtingu á undirstöðuatriðum flugveðurfræðinnar, þar með talin 

túlkun veðurkorta og veðurskeyla ásamt aðferðum við öflun veður- 
frétta, 

gs) hagnýtri loftsiglingafræði fyrir landfius, notkun flugkorta, flugmæli- 
tækja og viðeigandi flugleiðsögutækja, ásamt mismunandi stillingu 
hæðarmæla, 

talstöðvaviðskiptum og viðeigandi orðasamböndum og skal sérstök 
áhersla lögð á tilkynningar um staðarákvarðanir, 

i) ráðstöfunum, sem gera þarf, ef radíósamband rofnar og þegar flug 
við sjónflugsskilyrði er ekki framkvæmanlegt eftir gildandi flugáætlun 
vegna versnandi veðurs, 

J) notkun og prófun á viðeigandi tækjum og tækjakerfum flugvéla, 
k) almennum atriðum um viðhald flugvéla og hreyfla þeirra, og 
1 viðeigandi öryggisreglum og neyðarráðstöfunum. 

Hann skal hafa lokið a.m.k. eins árs almennu námi að loknum grunn- 
skóla, með fullnægjandi árangri að mati skólans, eða öðru hliðstæðu 

námi og hafa gott vald á íslensku máli. 
Vafaatriðum um það, hvort fyrrgreindum menntunarkröfum sé fullnægt, 
má vísa til menntamálaráðuneytisins til úrskurðar. 
Reynsla. 

Hann skal hafa alla þá reynslu, sem krafist er fyrir skírteini einkaflus- 
manns/flugvél og má hún vera innifalin í þeim kröfum sem tilgreindar 
eru í gr. 2.4.1.3.1. 
Hann skal hafa lokið a.m.k. 200 klst. flugtíma í flugvél eða 150 klst. 
flugtíma ef bann hefur lokið viðurkenndu þjálfunarnámskeiði með full- 
nægjandi árangri. Þessar 200 klst. eða 150 klst. skulu, eftir því sem við 
á, fela í sér: 
a) 100 klst. sem flugstjóri, 

b) 20 klst. flugtíma í landflugi sem flugstjóri, þar af eitt flug minnst 
550 km (300 sjómílur) með viðkomu á tveimur stöðum á leiðinni þar 

sem loftfarið hefur staðnæmst eftir lendingu, 
c) 10 klst. blindflugsæfingatíma en þar af mega allt að 5 klst. vera blind- 

flugsæfingatími á jörðu, 

d) ef næturflugsréttinda er óskað, 5 klst. næturflug, þar með talin a.m.k. 
10 flugtök og 10 lendingar sem flugstjóri, þannig að hann handfjalli 
einn stjórntækin. 

Ef umsækjandi er handhafi flugskirteinis fyrir þyrilvængjur eða svif- 
flugur má lækka kröfur þær sem um getur í a), b), e) og d) eftir hæfni 
hans og reynslu í slíku flugi. 

Ss
“ 

—
 

Ath.: Reynsla sú í næturflugi, sem um getur í gr. 2.4.1.3.1. d), og blind- 
flugsæfingatími sá, sem um getur í gr. 2.4.1.3.1. ce), veita ekki hand- 
hafa skírteinis atvinnuflugmanns I. flokks/flugvél rétt til að 
fljúga flugvélum samkvæmt Þblindflugsreglum (IFR). 

Færni. 

Hann skal, samkv. gr. 2.1.3., sanna hæfni sína til að: 

a) leysa af hendi bæði venjuleg flugstörf og neyðarflugstörf sem eiga 
við þá tegund flugvélar sem notuð er við Þrófið,
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b) fara eftir venjum og aðferðum við flugumferðarþjónustu og annast 
viðeigandi fjarskipti með þeirri hæfni sem handhafa skírteinis at- 
vinnuflugmanns III. flokks/flugvél sæmir, 

c) fljúga blindflug, að því marki, að hann geti stjórnað flugvél og leyst 
af hendi einföld flugstörf eingöngu eftir mælitækjum. Þetta veitir þó 
ekki réttindi til blindflugs. 

Ath.: Ofangreindar kröfur um færni gilda einnig fyrir sérstakt hæfni- 
próf (S-PFT). 

Heilbrigði. 
Hann skal fullnægja eftirfarandi heilbrigðisskilyrðum: 

Skilyrðum um líkamshreysti og andlega heilbrigði no. Í. 
— — sjón no. 1. 
— — litaskynjun. 
— — heyrn no. 1. 

Réttindi handhafa skírteinisins og skilyrði sem fullnægja þarf til að njóta 

þeirra. 

Að því tilskildu að fullnægt sé skilyrðum þeim, sem um getur í gr. 1.2.5., 
1.2.6. og 2.1., skulu réttindi handhafa skírteinis atvinnuflugmanns Il. 

flokks/flugvél vera sem hér segir: 
a) að njóta allra þeirra réttinda sem einkaflugmaður/flugvél nýtur og 

einnig réttinda handhafa áritunar fyrir stjórnað sjónflug, 
b) að starfa sem flugstjóri í sérhverri flugvél sem ekki er rekin til at- 

vinnuflutninga, 

c) að starfa sem flugstjóri í atvinnuflutningum í hverri þeirri flugvél 
sem hefur skráða hámarksþyngd við flugtak 5700 kg eða lægri. Hann 
skal þó ekki starfa sem slíkur að nóttu nema hann hafi uppfyllt ákvæði 
gr. 2.4.1.3.1. d) og að hann hafi á síðustu 6 mánuðum fyrir slíkt nætur- 
flug leyst af hendi a.m.k. 10 flugtök og 10 lendingar að nóttu eða á 
síðustu 12 mánuðum fyrir slíkt næturflug leyst af hendi a.m.k. 20 
flugtök og 20 lendingar að nóttu. Hann skal þó ekki starfa sem flug- 
stjóri í atvinnuflutningum með farþega fyrr en hann hefur náð 500 
klst. flugtíma reynslu. 

d) að starfa sem aðstoðarflugmaður í atvinnuflutningum í flugvélum sem 
þarfnast aðstoðarflugmanns. 

Til þess að halda réttindum sínum þarf atvinnuflugmaður III. flokks/ 
flugvél að hafa skráðan a.m.k. 70 klst. flugtíma sem flugstjóri á síð- 

ustu 12 mánuðum eða hafa á sama tíma staðist sérstakt hæfnipróf (S- 

PFT). Allt að helmingur þessa flugtíma má vera á þyrlu. Samsvarandi 

flugtíma sem aðstoðarflugmaður má taka til greina í hlutföllunum 1:2. 

Hann skal standast hæfnipróf (PFT) til atvinnuflugs III. flokks/flugvél 

ekki sjaldnar en á 12 mánaða fresti. 
Ef handhafi fullnægir ekki kröfum sem gerðar eru um heilbrigði, nýlega 

reynslu eða hæfnipróf (PFT) til þess að halda óskertum réttindum sem 

skírteinið veitir þá heldur skírteinishafi sjálfkrafa réttindum lægri rétt- 

indaflokks ef hann fullnægir kröfum sem þar eru gerðar. 

Ef réttindi, sem skirteinið veitir, falla úr gildi skal handhafi þess standast 

sérstakt hæfnipróf (S-PFT) hjá flugmálastjórn eða reynsluflugmanni sem 

flugmálastjórn samþykkir. Ef skírteinið hefur verið ógilt 12 mánuði eða 

lengur skal hann auk þess standast próf í flugreglum hjá flugmálastjórn. 

Ef það hefur verið ógilt í 24 mánuði eða lengur skal hann þar að auki 

standast próf í siglingafræði og veðurfræði. Ef skírteinið hefur verið
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ógilt lengur en 36 mánuði skal hann standast próf í öllum greinum sem 
þarf til þess að fá í hendur skírteinið. 
Atvinnuflugmaður II. flokks/flugvél. 
Skilyrði fyrir útgáfu skírteinis. 
Umsækjandi um skírteini atvinnuflugmanns I. flokks/flugvél skal full- 
nægja eftirfarandi skilyrðum um aldur, þekkingu og menntun, reynslu, 
færni og heilbrigði: 
Aldur. 

Hann skal ekki vera yngri en 21 árs. 

Ath.: Tiltekin réttindi tengd skírteininu falla úr gildi samkvæmt gr. 
2.1.7. þegar skírteinishafi hefur náð 60 ára aldri. 

Þekking og menntun. 
Hann skal sanna þekkingu sína á eftirfarandi atriðum að því marki sem 
réttindi hans gefa tilefni til: 

a) flugfræði flugvéla, 

b) getumörkum viðeigandi flugvéla og hreyfla, meginreglum um hleðslu 
og niðurröðun farmþunga og áhrifum hennar á flugeiginleika; ályktun 
af heimildum um getu, þar með töldum flugtakshömlum, 

c) gerð flugáætlana fyrir flugumferðarþjónustu, rekstrarflugáætlana og 
flugáætlana meðan á flugi stendur, 

d) notkun upplýsingarita um flug, svo sem flugmálahandbóka AIP, 
NOTAM, lykla og skammstafana, 

e) reglum og reglugerðarákvæðum, sem varða réttindi handhafa skir- 
teinis atvinnuflugmanns II. flokks/flugvél, þar með taldar viðeigandi 
venjur og reglur um flugumferðarþjónustu og stöðutilkynningar, 

f) flugveðurfræði og hinni alþjóðlegu veðurþjónustu, veðurkortum og 
skjölum um veðurþjónustu, aðferðum við öflun veðurfrétta, 

sg) veðurfari á svæðum, sem alþjóðlegar flugleiðir liggja um með hliðsjón 
af þeim atriðum sem hafa áhrif á flugsamgöngur, þróun og hreyfingar 
lægða og þrýstikerfa, gerð veðurskila, svo og uppruna og sérkennum 
mikilvægra veðurfyrirbrigða sem hafa áhrif á flugskilyrði, bæði meðan 
á flugi stendur og við flugtök og lendingar, 

h) loftsiglingafræði, þar með talin notkun á formúlum, flugkortum, 
flugmælitækjum og flugleiðsögutækjum; mismunandi stillingum hæðar- 
mæla ásamt skilningi á eiginleikum og einkennum viðeigandi leið- 
sögukerfa, 

i) aðferðum við talstöðvaviðskipti, sem notaðar eru við flugrekstur, 
Í) notkun og prófun á viðeigandi tækjum og tækjakerfum flugvéla, 

k) almennum atriðum um viðhald flugvéla og hreyfla þeirra, og 
1 viðeigandi öryggisreglum og neyðarráðstöfunum. 

Hann skal hafa lokið: 

a) a.m.k. eins árs almennu námi að loknum grunnskóla, með fullnægj- 
andi árangri að mati skólans, og hafa gott vald á íslensku máli, 

b) stúdentsprófi í ensku, stærðfræði og eðlisfræði eða öðru hliðstæðu 
námi að mati flugmálastjórnar. 

Vafaatriðum um það hvort fyrrgreindum menntunarkröfum sé fullnægt, 
má vísa til menntamálaráðuneytisins til úrskurðar. 
Reynsla. 

Hann skal hafa alla þá reynslu, sem krafist er fyrir skírteini atvinnu- 
flugmanns 111. flokks/flugvél og má hún vera innifalin í þeim kröfum 
sem tilgreindar eru í gr. 2.5.1.3.1.
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Hann skal: 
a) hafa lokið a.m.k. 900 kist. flugtima í flugvél eða 700 klst. flugtíma á 

viðurkenndu flugþjálfunarnámskeiði. Af þessum tíma skal hann hafa 
flogið a.m.k. 150 klst. sem flugstjóri og það sem vantar á 200 klst. 
skal hann annaðhvort hafa flogið sem flugstjóri eða aðstoðarflug- 
maður, sem vinnur flugstjórastörf undir sérstakri handleiðslu flug- 
stjóra að því tilskildu að tilhögun slíkrar handleiðslu sé samþykkt af 
fligmálastjórn. Flustíma, sem maður hefur þannig flogið sem að- 
stoðarflugmaður undir handleiðsln, skal taka til greina samkvæmt 

gr. 2.17. 
I) í þessum umræddu 200 klst. skal vera 50 klst. flugtími í landflugi, 

þar af a.m.k. 10 klst. að nóttu, enn fremur 25 klst. næturflug 
með 10 flustökum og lendingum, 

i) eða í stað 10 klst. landflugs að nóttu, sem tilgreint er í i), 10 

klst. blindfiugstími í landflugi sem þá skal vera til viðbótar við 

blindflugsæfingatímann sem um getur í gr. 2.5.1.3.1. b), 

b) hafa lokið a.m.k. 20 klst, blindflugsæfingatíma. Þar af mega allt að 

10 klst. vera blindfiugsæfingatími á jörðu. 

Ef umsækjandi er handhafi flugskírteinis fyrir þyrilvængjur eða svif- 

flugur má lækka kröfur þær, se: um getur í a) og b), eftir hæfni hans 

og reynslu í slíku flugi. 

Ath.: Næturflugsreynsla, sem tilgreind er í gr. 2.5.1.3.1. a), og blindflugs- 

æfingatíminn, sem tilgreindur er í gr. 2.5.1.3.1. a) og b), veita ekki 

handhafa skirteinis atvins:uflugmanns 1. flokks/flugvél rétt til að 

fljúga flugvélum samkvæmt blindflugsteglum (FFR). 

Færni. 
Hann skal samkvæmt gr. 2.1.3. sanna hæfni sína til að: 

a) leysa af hendi 
i) bæði venjuleg flugstörf og neyðarflugstörf, 

ii) í blindflugi, eingöngu eftir mælitækjum, venjuleg flugstörf og 

neyðarflugstörf, þar með talið að rétta flugvélina við úr óeðlilegri 

flugstöðu. 
b) fara eftir venjum og reglum um flugumferðarþjónustu og annast 

fjarskipti með þeirri hæfni sem handhafa skírteinis alvinnuflugmanns 

IT. flokks/flugvél sæmir. 

Ath.: Ofangreindar kröfur um færni gilda einnig fyrir sérstakt hæfni- 

próf (S-PFT). 

Heilbrigði. 

Hann skal fullnægja eftirfarandi heilbrigðisskilyrðum: 

Skilyrðum um lHkamsbreysti og andlega heilbrigði no. 1. 

— — sjón no. Í. 
—-- — lHtaskynjun. 
— — heyrn no. Í. 

Réttindi handhafa skírteinisins og skilyrði sem fullnægja þarf til að njóta 

þeirra. 

Að því tilskildu, að fullnægt sé skilyrðum beim sem um setur Í gr. 

1.25., 1.2.6. og 2.1., skulu réttindi handhafa skírteinis atvinnuflugmanns 

II. flokks/flugvél vera sem hér segir: 

a) að njóta allra réttinda einkaflugmanns/flugvél og atvinnuflugmanns 

Ii. flokks/flugvél og einnig réttinda handhafa áritunar fyrir stjórnað 

sjónflug,
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b) að starfa sem flugstjóri í stvinnuflutningum í hverri þeirri flugvél 
sem hefur skráða hámarksþyngd við flugtak 20 000 kg eða minni, 

c) að starfa sem aðstoðarflugmaður í atvinnuflutningum í flugvélum sem 
þarfnast aðstoðarflugmanns. 

Til þess að njóta réttinda skírteinis atvinnuflugmanns I. flokks/flugvél í 
atvinnuflutningum þarf skírteinishafi að hafa gilda blindflugsáritun/ 
flugvél. 
Til þess að halda réttindum sínum þarf atvinnuflugmaður Í. flokks/ 
flugvél að hafa skráðan a.m.k. 35 klst. flugtíma sem flugstjóri á síðustu 
6 mánuðum eða hafa staðist á sama tíma sérstaki hæfnipróf (S-PFT). 
Allt að helmingur þessa flugtima má vera á þyrlu. Samsvarandi flugtíma 
sem aðstoðarflugmaður má ítaka til greina í hlutföllunum 1:2. Hann skal 
standast hæfnipróf (PFT) til atvinnuflugs I. flokks/flugvél ekki sjaldnar 
en tvisvar á ári. Miili þessara hæfniprófa má ekki vera skemmra en 
4 mánuðir og ekki lengra en 8 mánuðir. 
Ef skírteinishafi fullnægir ekki kröfum sem serðar eru um heilbrigði, 
nýlega reynslu eða hæfnipróf (PFT) til þess að halda óskertum réttind- 
um sem skirteinið veitir þá heldur skírteinishafi sjálfkrafa réttindum 
lægri réttindaflokks ef hann fullnægir kröfum sem þar eru gerðar. 
Ef réttindi, sem skírteinið vei.ir. “alla úr gildi skal handhafi þess standast 
sérstakt hæfnipróf (S-PFT) hjá flugmálastjórn eða reynsluflugmanni sem 
flugmálastjórn samþykkir. Ef skirteinið hefur verið ógilt í 12 mánuði eða 
lengur skal hann að auki standast próf í flugreglum hjá flugmálastjórn. 
Ef það hefur verið ógilt í 24 mánuði eða lengur skal hann þar að auki 
standast próf í sigiingafræði og veðurfræði. Ef skírteinið hefur verið 
ógilt lengur en 36 mánuði skal hann standast próf í öllum greinum sem 
þarf til þess að fá í hendur skirteinið. 
Atvinnuflugmaður 1. flokks/flugvél. 
Skilyrði fyrir útgáfu skírteinis. 
Umsækjandi um skírteini stvinnuflugmanns 1. flokks/flugvél skal full- 
nægja eftirfarandi skilyrðum um aldur, þekkingu og menntun, reynslu, 
færni og heilbrigði: 
Aldur. 
Hann skal ekki vera yngri en 21 árs. 

Ath.: Tiltekin réttindi tengd skírteininu falla úr gildi samkvæmt gr. 
2.1.7. þegar skírteinishafi hefur náð 60 ára aldri. 

Þekking og menntun. 
Hann skal sanna þekkingu sína á eftirfarandi atriðum að því marki sem 
réttindi hans gefa tilefni til: 

a) flugfræði flugvéla, 

b) setumörkum viðeigandi flugvéla og hreyfla, meginreglum um hleðslu 
og niðurröðun farmþunga og áhrifum hennar á flugeiginleika; ályktun 
af heimildum um getu og hömlum tengdum getu, 

c) gerð flugáætlana fyrir flugumferðarþjónnstu, rekstrarflugáætlana og 
flugáætlana meðan á flugi stendur, 

d) notkun upplýsingarita um flug, svo sem flugmálahandbóka AIP, 
NOTAM, lykla og skammstafana, 

e) reglum og reglugerðarákvæðuin um flugrekstur í öllum veðurskilyrðum 
ásamt viðeigandi aðferðum við flugumferðarþjónustu, 

f) flugveðurfræði og hinni alþjóðlegu veðurþjónustu, veðurkortum og 
skjölum um veðurþjónustu, aðferðum við öflun veðurfrétta,
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g) veðurfari á svæðum, sem alþjóðlegar flugleiðir liggja um með hlið- 
sjón af þeim atriðum, sem hafa áhrif á flugsamgöngur, þróun og 
hreyfingar lægða og þrýstikerfa, gerð veðurskila, svo og uppruna 
og sérkennum mikilvægra veðurfyrirbrigða sem hafa áhrif á flug- 
skilyrði bæði meðan á flugi stendur og við flugtök og lendingar, 

h) loftsiglingafræði, þar með talin notkun á formúlum, flugkortum, flug- 
mælitækjum og flugleiðsögutækjum; mismunandi stillingum hæðar- 
mæla ásamt skilningi á eiginleikum og einkennum flugleiðsögukerfa, 
bæði þeirra, sem eru sjálfum sér nóg í loftfarinu (t. d. INS) og þeirra, 
sem háð eru stöðvum á jörðu, 

i) flugleiðsögukerfum þeim, sem flugmenn lesa beint af, og notkun þeirra 
í blindflugi og við aðflug og lendingar. Hann skal geta dæmt um 
áreiðanleika upplýsinga frá slíkum kerfum á flugi, 

i) aðferðum við talstöðvaviðskipti sem notaðar eru við flugrekstur, 
k) starfsemi ásamt notkun og prófun á viðeigandi tækjum og tækja- 

kertum flugvéla, 
1) almennum atriðum um viðhald flugvéla og hreyfla þeirra og 

m) öryggisreglum og neyðarráðstöfunum. 

Hann skal hafa lokið: 

a) a.m.k. eins árs almennu námi að loknum grunnskóla, með full- 

nægjandi árangri að mati skólans og hafa gott vald á íslensku máli, 
b) stúdentsprófi í ensku, stærðfræði og eðlisfræði eða öðru hliðstæðu 

námi að mati flugmálastjórnar. 

Vafaatriðum um það, hvort fyrrgreindum menntunarkröfum sé fullnægt, 
má vísa til menntamálaráðuneytisins til úrskurðar. 
Reynsla. 

Hann skal hafa alla þá reynslu sem krafist er fyrir skírteini atvinnu- 
flugmanns II. flokks/flugvél og má hún vera innifalin í þeim kröfum 
sem tilgreindar eru í gr. 2.6.1.3.1. 
Hann skal hafa lokið a.m.k. 1500 klst. flugtíma í flugvél, viðurkenndum 
í samræmi við gr. 2.17. Í þessum samanlagða flugtíma skal ekki vera 
minna en: 

a) 100 klst. næturflug sem flugstjóri eða aðstoðarflugmaður, 
b) 250 klst. annaðhvort sem flugstjóri eða þannig að a.m.k. 150 klst. 

hafi hann verið flugstjóri og það, sem á vantar, aðstoðarflugmaður 
sem gegnir störfum flugstjóra undir sérstakri handleiðslu flugstjóra 

að því tilskildu að tilhögun slíkrar handleiðslu sé samþykkt af flug- 
málastjórn. Flugtíma, sem þannig er fenginn sem aðstoðarflugmaður 
undir handleiðslu, skal taka til greina samkvæmt gr. 2.17. Í þessum 
250 klst. skal vera innifalinn 100 klst. landflugstími, þar af a.m.k. 

25 klst. að nóttu, 

ce) 200 klst. landflugstími sem aðstoðarflugmaður í flugvél sem krefst 
aðstoðarflugmanns. Skal þessi tími tekinn til greina samkvæmt gr. 
2.17. en í þess stað má koma 100 kist. flugtími í landflugi sem flug- 
stjóri, en þessi tími má hafa verið innifalinn í þeim 250 klst. sem um 
getur í b), 

d) 75 klst. blindflugsæfingatími, þar af mega allt að 25 klst. vera blind- 
flugsæfingatími á jörðu. 

Ef umsækjandi er handhafi flugskírteinis fyrir þyrilvængjur eða svif- 
flugur má lækka kröfur þær, sem um getur í a), b), ce) og d), eftir hæfni 

hans og reynslu í slíku flugi.
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Færni. 
Hann skal samkvæmt gr. 2.1.3. sanna hæfni sína til að: 
a) leysa af hendi 

i) bæði venjuleg flugstörf og neyðarflugstörf, 
ii) í blindflugi, og eingöngu eftir mælitækjum, venjuleg flugstörf og 

neyðarflugstörf, þar með talið að rétta flugvélina við úr óeðli- 
legri flugstöðu, 

b) fljúga fjölhreyfla flugvélum með einn hreyfil óvirkan, 
c) fara eftir venjum og reglum um flugumferðarþjónustu og annast fjar- 

skipti með þeirri hæfni sem handhafa skírteinis atvinnuflugmanns 
I. flokks/flugvél sæmir, 

d) leysa af hendi biðflugsstörf og aðflugsstörf í flugvél í blindflugi eða 
serviblindflugi með aðstoð flugleiðsögutækja, sem flugmenn lesa af 
sjálfir, og sýna nauðsynlega hæfni í notkun allra mælitækja, sem með 
þarf, og þar með hæfni sína fyrir blindflugsáritun, 

e) leysa af hendi a), b) og c) í fjölhreyfla flugvél með skráða hámarks- 
flugtaksþyngd yfir 5700 kg eða í fjölhreyfla flugvél sem flugmála- 
stjórn samþykkir að jafngildi flugvélum sem notaðar eru í reglu- 
bundnum flugrekstri. 

Ath.: Ofangreindar kröfur um færni gilda einnig fyrir sérstakt hæfni- 
próf (S-PFT). 

Heilbrigði. 

Hann skal fullnægja eftirfarandi heilbrigðisskilyrðum: 
Skilyrðum um líkamshreysti og andlega heilbrigði no. 1. 

— — sjón no. Í. 
sn — litaskynjun. 
— — heyrn no. 1. 

Réttindi handhafa skírteinisins og skilyrði sem fullnægja þarf til að 
njóta þeirra. 
Að því tilskildu að fullnægt sé skilyrðum þeim, sem um getur í gr. 1.2.5., 
1.2.6. og 2.1., skulu réttindi handhafa skírteinis atvinnuflugmanns 1. flokks/ 
flugvél vera sem hér segir: 
a) að njóta allra réttinda einkaflugmanns/flugvél, atvinnuflugmanns III. 

og 11. flokks/flugvél og einnig réttinda handhafa áritunar fyrir stjórn- 
að sjónflug og blindflug í flugvélum, 

b) að starfa sem flugstjóri og sem aðstoðarflugmaður í loftflutningum. 
Til þess að halda réttindum sínum þarf atvinnuflugmaður 1. flokks/ 
flugvél að hafa skráða a.m.k. 35 klst. flugtíma á síðustu 6 mánuðum 
eða hafa staðist á sama tíma sérstakt hæfnipróf (S-PFT). Allt að helm- 
ingur þessa flugtíma má vera á þyrlu. Hann skal standast hæfnipróf 
(PFT) til atvinnuflugs 1. flokks/flugvél ekki sjaldnar en tvisvar á ári. 
Milli þessara hæfniprófa má ekki vera skemmra en 4 mánuðir og ekki 
lengra en 8 mánuðir. 
Ef skírteinishafi fullnægir ekki kröfum, sem gerðar eru um heilbrigði, 
nýlega reynslu eða hæfnipróf (PFT) til þess að halda óskertum rétt- 
indum sem skírteinið veitir, þá heldur skírteinishafi sjálfkrafa réttindum 
lægri réttindaflokks ef hann fullnægir kröfum sem þar eru gerðar. 
Ef réttindi sem skirteinið veitir falla úr gildi skal handhafi þess standast 
sérstakt hæfnipróf (S-PFT) hjá flugmálastjórn eða reynsluflugmanni sem 
flugmálastjórn samþykkir. Ef skírteinið hefur verið ógilt í 12 mánuði eða 
lengur skal hann að auki standast próf hjá flugmálastjórn í flugreglum.
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Ef það hefur verið ógilt í 24 mánuði eða lengur, skal hann þar að auki 
standast próf í siglingafræði og veðurfræði. Ef skírteinið hefur verið 
ógilt lengur en 36 mánuði skal hann standast próf í öllum greinum sem 
þarf til þess að fá í hendur skirteinið. 
Svifflugmaður. 
Skilyrði fyrir útgáfu skírteinis. 
Umsækjandi um skírteini svifflugmanns skal fullnægja eftirfarandi skil- 
yrðum um aldur, þekkingu, reynslu, færni og heilbrigði: 
Aldur. 
Hann skal ekki vera yngri en i6 ára. 
Þekking. 

Hann skal sanna þekkingu sína á eftirfarandi atriðum að því marki sem 
réttindi hans gefa tilefni til: 

a) undirstöðuatriðum flugfræði svifflugna, sérstaklega eðli og hugsan- 
legum afleiðingum ofriss, 

b) getumörkum viðeigandi svifflugna, 
ce) notkun flugmálahandbóka AIP og NOTAM, 

d) reglum og reglugerðarákvæðum sem varða réttindi handhafa svif- 
flugsskirteinis, þar með taldar viðeigandi venjur og reglur um flug- 
umferðarþjónustu, 

e) hagnýtingu á undirstöðualriðum flugveðurfræðinnar og aðferðum við 
öflun veðurfrétta, 

f) hagnýtum atriðum um landflug og notkun leiðarreiknings og annarrar 
flugleiðsögutækni sem flugmenn nota við staðsetningar, þar með talin 
notkun flugkorta, 

g) notkun flugmælitækja og búnaðar fyrir sjónflug, ásamt mismunandi 
stilingum hæðarmæla, og 

h) viðeigandi öryggisreglum og neyðarráðstöfunum, þar með talið hvernig 
ber að forðast hættuleg veðurskilyrði. 

Reynsla. 
Hann skal hafa lokið a.m.k. 6 klst. flugtíma í svifflugu, sem hæf er 
til landflugs, þar af a.m.k. 20 flugferðir einn síns liðs samtals 2 klst. 
Ef hann er þegar handhafi flugmannsskirteinis/flugvél er heimilt að 
lækka þessar kröfur til samræmis við hæfni hans og reynslu. 
Færni. 
Hann skal sanna: 

a) þekkingu sína á og hæfni til að leysa af hendi bæði venjuleg flug- 
störf og neyðarflugstörf, sem henta svifflugu sem hæf er til landflugs, 
með þeirri nákvæmni sem hæfir svifflugmanni, 

b) hæfni sína til að fljúga svifflugu þannig að það samræmist annarri 

flugumferð. 

Heilbrigði. 

Hann skal fullnægja eftirfarandi heilbrigðisskilyrðum: 

Skilyrðum um líkamshreysti og andlega heilbrigði no. 3. 
— — sjón no. 2. 
— — litaskynjun. 
— — heyrn no. 2. 

Réttindi handhafa skírteinisins og skilyrði sem fullnægja þarf til að 
njóta þeirra. 

Að því tilskildu að fullnægt sé skilyrðum þeim, sem um getur í gr. 1.2.5., 
1.2.6. og 2.1., skulu réttindi handhafa skirteinis svifflugmanns vera að
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starfa sem stjórnandi hvaða svifflugu sem er og flytja farþega eftir að 
hann hefur öðlast a.m.k. 10 klst. reynslu í svifflugu. Enn fremur fær 
sann réttindi til flugs í flugtogi enda hafi hann aflað sér slíkrar reynslu 

skal hún staðfest með undirskrift svifflugkennara í flugbók. 
Handhafa skírteinis svifflugmarns er heimilt að fljúga mótorsvifflugum 
samkvæmt nánari reglum er flugmálastjórn setur um mótorsvifflugur. 
Réttindin skulu staðfest með áritun á flugskirteinið. 
Til þess að halda réttindum sínum þarf svifflugmaður að hafa flogið 
a.m.k. 12 flugferðir, sem samto!s ern a.m.k. 3 klst., á síðasta 24 mán- 
aða tímabili eða standast hæfnipróf (PFT) eflir nánari ákvörðun flug- 

málastjórnar. 
Stjórnandi loftbelgs. 

Skilyrði fyrir útgáfu skírteinis. 

Umsækjandi um skírteini stjórnanda lofthelss skal fullnægja eftirfarandi 
skilyrðum um aldur, þekkingu, reynslu, færni og heilbrigði: 
Aldur. 
Hann skal ekki vera yngri en 17 ára. 
Þekking. 
Hann skal sanna þekkingu sína á eftirfarandi atriðum að því marki 

sem réttindi hans gefa tilefni til: 

undirstöðuatriðum flugfræðinnar og atriðum sem varða flug í loft- 
vægum loftförnm, einkum lausum loftbelgjum, 

b) einni tegund af lausum loftbelg, búnaði hans, áfyllingu, undirbúningi 
fyrir flug, stjórn við flugtak, varúðarráðstöfunum gegn kulda og 

mikilli hæð, 
c) notkun flngmálahandbóka ATP og NOTAM., 

d) reglum og reglugerðarákvæðum sem varða réttindi handhafa skir- 
teinis stjórnanda loftbeles, þar með faldar viðeigandi venjur og reglur 
um flugumferðarþjónustu, 

c) hagnýtingu á undirstöðvatriðum flugveðurfræðinnar og aðferðum við 

öflun veðurfrétta. 
f) hagnýtum atriðum um landflug og notkun flugkorta, 
g) notkun flugmælitækja og búnaðar fyrir sjónflug ásamt mismunandi 

stillingum hæðarmæla, og 
h) viðeigandi öryggisreglum og neyðarráðstöfunum. 

a) 

Reynsla. 

Hann skal hafa lokið a.m.k. 8 flugferðum í loftbelg, hverri um sig að 
, meðaltali í 2 klst. Í þessum flugferðum skal með talið: 

a) 6 flugferðir sem nemi, 
b) 1 flugferð sem stjórnandi með og undir handleiðslu handhafa skir- 

teinis stjórnanda loftbelgs. Skal það flug ná a.m.k. 10 000 feta (3000 
m) flughæð, 

c) 1 einflug í loftbelg. 

Færni. 
Hann skal sanna þekkingu sína á og hæfni til að leysa af hendi bæði 
venjulegt flug í loftbelg og flugstörf í erfiðum skilyrðum, sem henta 
loftbelg þeim sem notaður er við prófið, með þeirri nákvæmni sem 
hæfir stjórnanda loftbelgs. 

Heilbrigði. 
Hann skal fullnægja eftirfarandi heilbrigðisskilyrðum:
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Skilyrðum um líkamshreysti og andlega heilbrigði no. 3. 
— — sjón no. 2. 

— — litaskynjun. 
— — heyrn no. 2. 

Réttindi handhafa skrírteinisins og skilyrði sem fullnægja þarf til þess að 
njóta þeirra. 
Að því tilskildu, að fullnægt sé skilyrðum þeim er um getur í gr. 1.2.5., 
1.2.6. og 2.1., skulu réttindi handhafa skírteinis stjórnanda loftbelgs vera 
þau að annast flugstjórn á lausum loftbelg. Þó skal hann ef um nætur- 
flug er að ræða, hafa farið 2 næturflugferðir með og undir handleiðslu 
stjórnanda loftbelgs sem hefur réttindi til slíks. Hvor þessara flugferða 
skal vera að meðaltali 2 klst. 
Til þess að halda réttindum sínum þarf stjórnandi loftbelgs að hafa 
flogið a.m.k. 8 sinnum og leyst af hendi 4 tæmingar og fyllingar loft- 
belgs á síðustu 24 mánuðum eða standast hæfnipróf (PFT) eftir nánari 
ákvörðun flugmálastjórnar. 
Einkaflugmaður/þyrla. 

Skilyrði fyrir útgáfu skírteinisins. 

Umsækjandi um skírteini einkaflugmanns/þyrla skal fullnægja eftirfar- 
andi skilyrðum um aldur, þekkingu, reynslu, færni og heilbrigði: 
Aldur. 

Hann skal ekki vera yngri en 17 ára. 
Þekking. 
Hann skal sanna þekkingu sína á eftirfarandi atriðum að því marki sem 
réttindi hans gefa tilefni til: 
a) undirstöðuatriðum flusfræðinnar sem varða þyrlur, sérstaklega eðli 

og hugsanlegum afleiðingum of ofrisi þyrilblaða, 
b) getumörkum viðeigandi þyrlna og hreyfla, 
c) gerð flugáætlana fyrir almannaflug við sjónflugsskilyrði bæði fyrir 

flugtak og meðan á flugi stendur, 
d) notkun flugmálahandbóka AIP og NOTAM, 
e) reglum og reglugerðarákvæðum um einkaflug á þyrlum þar með taldar 

viðeigandi venjur og reglur um flugumferðarþjónustu og stöðutilkynn- 
ingar, 

f) hagnýtingu á undirstöðuatriðum flugveðurfræðinnar og aðferðum við 
öflun veðurfrétta, 

sg) hagnýtum atriðum um landflug og notkun leiðarreiknings og ann- 
arrar flugleiðsögutækni sem flugmenn nota við staðsetningar, þar með 
talin notkun flugkorta, 

h) notkun flugmælitækja og búnaðar fyrir sjónflug, ásamt mismunandi 
stillingu hæðarmæla, og 

i) viðeigandi öryggisreglum og neyðarráðstöfunum, þar með talið hvernig 
ber að forðast hættuleg veðurskilyrði. 

Reynsla. 

Hann skal hafa lokið í þyrlu að minnsta kosti: 

a) 40 klst. flugtíma einn síns liðs og með kennara eða a.m.k. 35 klst. 
ef hann hefur lokið viðurkenndu þjálfunarnámskeiði með fullnægjandi 
árangri, 

b) 10 klst. flugtíma einn síns liðs, þar af skulu a.m.k. 3 klst. vera land- 
flug. Skal eitt flugið vera til staðar sem er í a.m.k. 45 km (25 sjó- 
mílna) fjarlægð frá brottfararstað og skal lent þar. Þessar 10 klst. 
mega vera innifaldar í þeim 40 og 35 klst. sem nefndar eru í lið a).
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Ef umsækjandi er handhafi skírteinis flugmanns/flugvél eða þyrilflugu 
má lækka kröfurnar um reynslu, sem tilgreindar eru í lið a), eftir hæfni 

hans og reynslu í að fljúga þessum gerðum loftfara. Þessi lækkun á 
flugtíma skal þó ekki vera meiri en ;— klst. 

2.9.1.4. Færni. 
Hann skal sanna hæfni sína til að: 

a) leysa af hendi bæði venjuleg flugstörf og neyðarflugstörf sem eiga 
við þá tegund þyrlu sem notuð er við prófið, 

b) fara eftir venjum og aðferðum við flugumferðarþjónustu. 

Ath.: Ofangreindar kröfur um færni gilda einnig fyrir sérstakt hæfni- 
próf (S-PFT). 

2.9.1.5. Heilbrigði. 
Hann skal fullnægja eftirfarandi heilbrigðisskilyrðum: 

Skilyrðum um líkamshreysti og andlega heilbrigði no. 3. 
— — sjón no. 2. 

— — ltaskynjun. 
— — heyrn no. 2. 

9.9.1.5.1. Ef óskað er blindflugsáritunar skal fullnægja eftirfarandi skilyrðum: 
Skilyrðum um heyrn no. 1. 

2.9.2. Réttindi handhafa skírteinisins og skilyrði sem fullnægja þarf til að njóta 
Þeirra. 

2.9.2.1. Að því tilskildu, að fullnægt sé skilyrðum þeim sem um getur í 1.2.5., 
1.2.6. og 2.1., hefur handhafi skírteinis einkaflugmanns/þyrla rétt til þess 
að starfa án endurgjalds: 

a) sem flugstjóri hverrar þeirrar þyrlu sem ekki er rekin gegn endur- 
gjaldi. Hann skal þó ekki flytja: 

i) farþega ef hann hefur ekki leyst af hendi a.m.k. 5 flugtök og 

5 lendingar á hlutaðeigandi tegund þyrlu á síðustu 90 dögum. 
ii) farþega að næturlagi nema hann hafi á síðustu 90 dögum leyst 

af hendi a.m.k. 5 flugtök og 5 aðflug og lendingar að nóttu, eða 
á síðustu 12 mánuðum leyst af hendi a.m.k. 20 flugtök og 20 
aðflug og lendingar að nóttu. 

b) sem aðstoðarflugmaður hverrar þeirrar þyrlu sem ekki er rekin gegn 

endurgjaldi. 

2.9.2.2. Til þess að halda réttindum sínum þarf einkaflugmaður/þyrla að hafa 
skráðan a.m.k. 10 klst. flugtíma á þyrlu á síðustu 12 mánuðum eða 
hafa staðist hæfnipróf (PFT) fyrir einkaflug/þyrla. Hann skal stand- 
ast hæfnipróf (PFT) fyrir einkaflug/þyrla ekki sjaldnar en á 24 mánaða 
fresti. 

2.9.2.3. Ef réttindi skírteinisins falla úr gildi skal handhafi þess standast sér- 
stakt hæfnipróf (S-PFT) hjá flugmálastjórn eða reynsluflugmanni sem 
flugmálastjórn samþykkir. Ef skírteinið hefur verið ógilt 12 mánuði eða 
lengur skal hann að auki standast próf í flugreglum hjá flugmálastjórn. 
Ef það hefur verið ógilt 24 mánuði eða lengur skal hann þar að auki 
standast próf í siglinsafræði og veðurfræði. Ef skírteinið hefur verið ógilt 
lengur en 36 mánuði skal hann standast próf í öllum greinum sem þarf 
til þess að fá í hendur skírteinið. 

2.10. Atvinnuflugmaður II. flokks/þyrla. 
2.10.1. Skilyrði fyrir útgáfu skírteinis. 

Umsækjandi um skírteini atvinnuflugmanns Il. flokks/þyrla skal full-
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nægja eftirfarandi skilyrðum um aldur, þekkingu og menntun, reynslu, 
færni og heilbrigði: 
Aldur. 
Hann skal ekki vera yngri en ÍS ára. 

Ath.: Tiltekin réttindi tengd skírteininu falla úr gildi samkvæmt gr. 
2.1.7. þegar skírteinishafi hefur náð 60 ára aldri. 

Þekkins og menntun. 
Hann skal sanna þekkingu sína á eftirfarandi atriðum að því marki sem 
réttindi hans gefa tilefni til: 

a) flugfræði þyrlna, 
b) getumörkum viðeigandi þyrlna og hreyfla, meginreglum um hleðslu 

og niðurröðun farmþunga og áhrifum hennar á flugeiginleika; ályktun 
af heimildum um getu, 

ce) gerð flugáætlana fyrir flugumferðarþjónustu, viðeigandi rekstrarflug- 

áætlana og flugáætlana meðan á flugi stendur, 
d) notkun upplýsingarita um flug, svo sem flugmálahandbóka AIP, 

NOTAM, lykla og skammstafana, 
e) reglum og reglugerðarákvæðium sem varða réttindi handhafa skír- 

leinis atvinnuflugmanns MI. flokks/þyrla, þar með taldar viðeigandi 
venjur og reglur um flug sumferðarþjónustu og stöðutilkynningar, 

f) hagnýtingu á undirstöðuatriðum flugveðurfræðinnar, þar með talin 
túlkun veðurkorta og veðurskeyta ásamt aðferðum við öflun veður- 
frétta, 

sg) hagnýtri loftsiglinsafræði 

tækja og viðeigandi flugle 
hæðarmæla, 

h) talstöðvaviðskiptum og viðeigandi orðasamböndum og skal sérstök 
áhersla lögð á tilkynningar um staðarákvarðanir, 

fyrir landflus, notkun flugkorta, flugmæli- 
leiðsögutækja ásamt mismunandi stillingu 

  

1) ráðstöfunum sem gera þarf þesar radíósamband rofnar, 

J) notkun og prófun á viðeigandi tækjum og tækjakerfum þyrlu, 
k) almennum atriðum um viðhald Þyrlna og hreyfla þeirra og 
D viðeigandi öryggisreglum og neyðarráðstöfunum. 

Hann skal hafa lokið a m.k. eins árs almennu námi að loknum grunn- 
skóla, með fullnægjandi árangri að mati skólans, eða öðru hliðstæðu 
námi og hafa gott vald á íslenskun máli. 
Vafaatriðum um það, hvort fyrrgreindum menntunarkröfum sé fullnægt, 
má vísa til menntamálaráðuneytisins til úrskurðar. 
Reynsla. 

Hann skal hafa alla þá reynslu. sem krafist er fyrir skírteini einkaflug- 
manns/þyrla og má hún vera innifalin í beim kröfum sem tHlgreindar 
eru í gr. 2.10.1.3.1. 
Hann skal hafa lokið a.m.k. 150 klst. flngtíma í þyrlu eða 100 klst. 
flugtíma ef hann hefur lokið viðurkenndu þjálfunarnámskeiði með full- 
ægjandi árangri. Þessar 150 klst. eða 100 klst. skulu, eftir því sem við á, 

fela í sér: 

a) 35 klst. sem flugstjóri þyrlu, 
b) 10 klst. flngtíma í landflugi sem flugstióri þyrlu. 
Ef umsækjandinn er handhafi skírteinis flugma anns/flugvél eða þyrilflugu 
má lækka kröfur um reynslu í þyrlu samkvæmt þessari grein eftir hæfni 
og reynslu hans að fljúga bessum gerðum loftfara. Þessi lækkun á flug-
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2.10.1,4. 

2.10.1.5. 

2.10.2.2. 

2.10.2.3. 

2.10.2.4. 

„ 
reynslu í þyrlu skal þó ekki vera meiri en 25 af hundraði af þeim flus- 
tíma sem krafist er. 
Færni. 
Hann skal samkvæmt gr. 2.1.3. sanna hæfni sína til að: 

a) leysa af hendi bæði venjuleg flugstörf og neyðarflugstörf sem eiga 
við þá tegund þyrlu sem notuð er við prófið, 

b) fara eftir venjum og aðferðum við flugumferðarþjónustu og annast 
viðeigandi fjarskipti með þeirri hæfni sem handhafa skírteinis at- 
vinnuflugmanns il. flokks/þyrla sæmir. 

Ath.: Ofangreindar kröfur um færni gilda einnig fyrir sérstakt hæfni- 
próf (S-PFT). 

Heilbrigði. 

Hann skal fullnægja eftirfarandi heilbrigðisskilyrðum: 
Skilyrðum um líkamshreysti og andlega heilbrigði no. 1. 

— — sjón no. Í. 
— litaskynjun. 

—- —- heyrn no. 1. 

Rétindi handhafa skírteinisins og skilyrði sem fullnægja þarf til að njóta 
þeirra. 

Að því tilskildu að fullnægi sé skilyrðum þeim, sem um getur í gr. 1.2.5., 
1.2.6. og 2.1., skulu réttindi handhafa skírteinis atvinnuflugmanns III. 
flokks/þyrla vera sem hér segir: 

a) að njóta allra þeirra réttinda, sem einkaflugmaður/þyrla nýtur og 
einnig réttinda handhafa áritunar fyrir stjórnað sjónflus, 

b) að starfa sem flugstjóri í hverri þeirri þyrlu sem ekki er rekin til 
farþegaflutninga í atvinnuskyni, 

c) að starfa sem flugstjóri í atvinnuflutningum með farþega í hverri 
þeirri þyrlu sem hefur skráða hámarksþyngd við flugtak 5700 kg eða 
lægri. Hann skal þó ekki flytja farþega að nóttu ef hann hefur ekki 
á síðustu 90 dögum fyrir slíkt næturflug með farþega leyst af hendi 
a.m.k. 5 flugtök og ó aðflug og lendingar að nóttu eða á síðustu 
12 mánuðum fyrir slíkt næturflug leyst af hendi a.m.k. 20 flugtök 
og 20 aðflug og lendingar að nóttu, 

d) að starfa sem aðstoðarflugmaður í þyrlum sem krefjast aðstoðar- 
flugmanns. 

Til þess að halda réttindum sínum þarf atvinnuflugmaður III. flokks/ 
þyrla að hafa skráðan a.m.k. 70 klst. flugtíma sem flugstjóri á síðustu 
12 mánuðum eða á sama tíma staðist sérstakt hæfniprót (S-PFT). Þar 

af mega allt að 20 klst. vera á flugvél. Samsvarandi flugtíma sem að- 
stoðarflugmaður má taka til greina í hlutföllunum 1:2. Hann skal stand- 
ast hæfnipróf (PFT) atvinnuflugmanns Hi. flokks/þyrla ekki sjaldnar en 
á 12 mánaða fresti. 
Ef handhafi fullnægir ekki kröfum, sem gerðar eru um heilbrigði, ný- 
lega reynslu eða hæfnipróf (PFT) til þess að halda óskertum réttindum 

sem skirteinið veitir, þá heldur skírteinishafi sjálfkrafa réttindum lægri 
réttindaflokks ef hann fullnægir kröfum sem þar eru gerðar. 
Ef réttindi, sem skírteinið veitir falla úr gildi skal handhafi þess stand- 
ast sérstakt hæfnipróf (S-PFT) hjá flugmálastjórn eða reynsluflugmanni 
sem flugmálasljórn samþykkir. Ef skirteinið hefur verið ógilt í 12 mán- 
uði eða lengur skal hann að auki standast próf í flugreglum hjá flug- 
málastjórn. Ef það hefur verið ógilt í 24 mánuði eða lengur skal hann 

B 76
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þar að auki standast próf í siglingafræði og veðurfræði. Ef skirteinið 
hefur verið ógilt lengur en 36 mánuði skal hann standast próf í öllum 
greinum sem þarf til þess að fá í hendur skíirteinið. 

211. Atvinnuflugmaður 1. flokks/þyrla. 
2.11.1. Skilyrði fyrir útgáfu skírteinis. 

Umsækjandi um skírteini atvinnuflugmanns 1. flokks/þyrla skal fullnægja 
eftirfarandi skilyrðum um aldur, þekkingu og menntun, reynslu, færni 
og heilbrigði : 

2.11.1.1. Aldur. 
Hann skal ekki vera yngri en 21 árs. 

Ath.: Tiltekin réttindi tengd skírteininu falla úr gildi samkvæmt gr. 
2.1.7. þegar skírteinishafi hefur náð 60 ára aldri. 

2. Þekking og menntun. 
2.1. Hann skal sanna þekkingu sína á eftirfarandi atriðum að því marki sem 

réttindi hans gefa tilefni til: 

a) flugfræði þyrlna, 
b) getumörkum viðeigandi þyrlna og hreyfla þeirra, meginreglum um 

hleðslu og niðurröðun farmþunga og áhrifum hennar á flugeiginleika; 
ályktun af heimildum um getu og skyldum stöðlum, 

c) gerð flugáætlana fyrir flugumferðarþjónustu, rekstrarflugáætlana og 

flugáætlana meðan á flugi stendur, 
d) notkun upplýsingarita um flug, svo sem flugmálahandbóka AIP, 

NOTAM, lykla og skammstafana, 

e) reglum og reglugerðarákvæðum sem varða réttindi handhafa skirteinis 
atvinnuflugmanns 1. flokks/þyrla, þar með taldar viðeigandi venjur og 
reglur við flugumferðarbjónustu og stöðutilkynningar, 

f) flugveðurfræði og hinni alþjóðlegu veðurþjónustu, veðurkortum og 
skjölum um veðurþjónustu, aðferðum við öflun veðurfrétta, 

g) veðurfari á viðeigandi svæðum með hliðsjón af þeim atriðum sem 
hafa áhrif á rekstur þyrlu, þróun og hreyfingar lægða og þrýstikerfa, 
gerð veðurskila og uppruna og sérkennum mikilvægra veðurfyrirbrigða 
sem hafa áhrif á flugskilyrði bæði á meðan á flugi stendur og við 

flustök og lendingar, 
h) loftsiglingafræði, þar með talin notkun á formúlum, flugkortum, flug- 

mælitækjum og flugleiðsögutækjum; mismunandi stillingum hæðarmæla 
ásamt skilningi á eiginleikum og einkennum viðeigandi flugleiðsögu- 
kerfa, bæði þeirra sem eru sjálfum sér nóg í loftfarinu (t.d. INS) og 
þeirra, sem háð eru stöðvum á jörðu, 

i) flugleiðsögukerfum þeim sem flugmenn lesa beint af og notkun þeirra 
í blindflugi og við aðflug og lendingar. Hann skal geta dæmt um 
áreiðanleika upplýsinga frá slíkum kerfum á flugi, 

I) aðferðum við talstöðvaviðskipti sem notaðar eru við flugrekstur, 

k) starfsemi ásamt notkun og prófun á viðeigandi tækjum og tækja- 
kerfum þyrlna, 

D almennum atriðum um viðhald þyrlna og hreyfla þeirra, og 
m) öryggisreglum os neyðarráðstöfunum. 

2.11.1.2.2. Hann skal hafa lokið: 
a) a.m.k. eins árs almennu námi að loknum grunnskóla, með full- 

nægjandi árangri að mati skólans og hafa gott vald á íslensku máli, 
b) stúdentsprófi í ensku, stærðfræði og eðlisfræði eða öðru hliðstæðu 

námi að mati flugmálastjórnar.
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Vafaatriðum um það hvort fyrrgreindum menntunarkröfum sé fullnægt, 
má vísa til menntamálaráðuneytisins til úrskurðar. 

2.11.1.3. Reynsla. 
Hann skal hafa alla þá reynslu, sem krafist er fyrir skirteini atvinnu- 
flugmanns HI. flokks/þyrla og má hún vera innifalin í þeim kröfum 
sem tilgreindar eru í gr. 2.11.1.3.1. 

2.11.1.3.1. Hann skal hafa lokið a.m.k. 200 klst. flugtíma sem flugstjóri þyrlu og 
auk þess a.m.k. 1000 klst. viðurkenndum flugtíma samkvæmt gr. 2.17. 
Þó má fækka þessum 1000 klst. ef þeir hafa aðallega verið flognir á 
þyrlum eða ef umsækjandinn hefur, að dómi flugmálastjórnar, öðlast 
hliðstæða reynslu. 

2.11.14. Færni. 
Hann skal samkvæmt gr. 2.1.3. sanna hæfni sina til að: 

a) stjórna þyrlu á fullnægjandi hátt á jörðu og í lofti bæði í hangi og 
venjulegu flugi, þar með talið flug af legi eða í mikilli hæð þegar 
við á, 

b) leysa af hendi neyðarflugstörf sem eiga við tegund þyrlunnar. 

Ath.: Ofangreindar kröfur um færni gilda einnig fyrir sérstakt hæfni- 
próf (S-PFT). 

2.11.1.5. Heilbrigði. 

Hann skal fullnægja eftirfarandi heilbrigðisskilyrðum: 
Skilyrðum um líkamshreysti og andlega heilbrigði no. 1. 

— — sjón no. Í. 
— — litaskynjun. 
— — heyrn no. 1. 

2.11.2. Réttindi handhafa skírteinisins og skilyrði sem fullnægja þarf til að njóta 
þeirra. 

2.11.2.1. Að því tilskildu að fullnægt sé skilyrðum þeim, sem um getur í gr. 1.2.5., 
1.2.6. og 2.1. skulu réttindi handhafa skírteinis atvinnuflugmanns 1. flokks/ 
þyrla vera sem hér segir: 

a) að njóta allra réttinda einkaflugmanns/þyrla og atvinnuflugmanns 
TI. flokks/þyrla ásamt réttindum handhafa áritunar fyrir stjórnað 
sjónflug, 

b) að starfa sem flugstjóri á hvers konar þyrlu í hvers konar rekstri. 
2.11.2.2. Til þess að halda réttindum sínum þarf atvinnuflugmaður 1. flokks/þyrla 

að hafa skráðan a.m.k, 35 klst. flugtíma á síðustu 6 mánuðum eða hafa 
á sama tíma staðist sérstakt hæfnipróf (S-PFT). Þar af mega allt að 
10 klst. vera á flugvél. Hann skal standast hæfnipróf (PFT) atvinnu- 
flugmanns 1. flokks/þyrla ekki sjaldnar en tvisvar á ári. Milli þessarra 
hæfniprófa má ekki vera skemmra en 4 mánuðir og ekki lengra en 8 
mánuðir. 

2.11.2.3. Ef handhafi fullnægir ekki kröfum sem gerðar eru um heilbrigði, nýlega 
reynslu eða hæfnipróf (PFT) til þess að halda óskertum réttindum sem 
skirteinið veitir þá heldur skirteinishafi sjálfkrafa réttindum lægri rétt- 
indaflokks, ef hann fullnægir kröfum sem þar eru gerðar. 

2.11.2.4. Ef réttindi, sem skírteinið veitir, falla úr gildi skal handhafi þess stand- 
ast sérstakt hæfnipróf (S-PFT) hjá flugmálastjórn eða reynsluflugmanni 
sem flugmálastjórn samþykkir. Ef skírteinið hefur verið ógilt í 12 mán- 
uði eða lengur skal hann að auki standast próf í flugreglum hjá flug- 
málastjórn. Ef það hefur verið ógilt í 24 mánuði eða lengur skal hann 
þar að auki standast próf í siglingafræði og veðurfræði. Ef skírteinið
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hefur verið ógilt lengur en 36 mánuði skal hann standast próf í öllum 
greinum sem þarf til þess að fá í hendur skírteinið. 
Aritun fyrir stjórnað sjónflug. 

Skilyrði fyrir árituninni. 
Umsækjandi um áritun fyrir stjórnað sjónflug skal fullnægja eftirfarandi 
skilyrðum um þekkingu, reynslu og færni: 
Þekking. 

Hann skal sanna þekkingu sína á eftirfarandi atriðum að því marki sem 

áritunin gefur tilefni til: 

a) gerð flugáætlana fyrir flugumferðarþjónustu, rekstrarflugáætlana og 
flugáætlana meðan á flugi stendur í samræmi við getu loftfarsins og 
veðurskilyrði, einnig venjum og viðeigandi aðferðum flugumferðar- 

þjónustu, 

hb) dreifingu, túlkun og nýtingu veðurfrétta, 
c) hagnýtri loftsislingafræði með notkun leiðarreiknings og viðeigandi 

ratsjárupplýsinga- og leiðsögutækja sem flugmenn nota, 
d) talstöðvarviðskiptum og viðeigandi orðasamböndum með sérstakri 

áherslu á tilkynningar um staðarákvörðun, og 
e) ráðstöfunum sem gera þarf ef fjarskipti rofna þegar flug við sjón- 

flugsskilyrði er ekki framkvæmanlegt eftir gildandi flugáætlun vegna 

versnandi veðurs. 

Reynsla. 

Hann skal: 

a) hafa lokið ekki minna en 100 klst. flugtíma, þar af sem flugstjóri 
a.m.k. 60 klst. og skulu 20 klst. af þeim tíma vera landflug, eða 

h) hafa lokið viðurkenndu þiálfunarnámskeiði með fullnægjandi árangri 

þannig að hæfni sú, sem krafist er í gr. 2.12.1.3., hafi náðst. 

Færni. 
Hann skal sýna hæfni sína í að fara að reglum um flugumferðarþjón- 
ustu við stjórnað sjónflus, bar með talin hæfni til að fylgja gildri flug- 

áætlun miðað við feril, hraða og hæð. 

Réttindi áritunarhafa. 
Réttindi handhafa áritunar fyrir stjórnað sjónflug eru að starfa sem 
flugmaður loftfars sem er þátttakandi í stjórnuðn VFR-leiðarflugi. 

Ath.: Í þessum skilningi er stjórnað VFR-leiðarflug allt stjórnað sjón- 

flug annað en flugvallarumferð og sérlegt sjónflug. 

Blindflugsáritun/flugvél. 

Skilyrði fyrir árituninni. 

Umsækjandi um blindflugsáritun/flugvél skal fullnægja eftirfarandi skil- 
yrðum um þekkingu, reynslu, færni og heilbrigði. 
Þekking. 

Hann skal sanna þekkingu sína á eftirfarandi atriðum að því marki sem 
áritunin gefur tilefni til: 

a) gerð flugáætlana fyrir flugumferðarbjónustu, rekstrarflugáætlana og 
flugáætlana meðan á flugi stendur svo sem krafist er fyrir blindflug, 

b) notkun upplýsingarita um flug, svo sem flugmálahandbóka AIP, 
NOTAM, lykla og skammstafana, 

c) reglum og rteglugerðarákvæðum um rekstur loftfara í öllum veður- 
skilyrðum ásamt viðeigandi aðferðum við flugumferðarþjónustu,
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d) sérstökum atriðum veðurfræðinnar, þar með talin: 
— veðurfræðileg atriði, sem varða stillingu hæðarmæla, notkun veður- 

radars í flugvélum, skýjamyndanir, ísingu og ókyrrð í lofti, 
— veðurfyrirbrigði við jörðu sem skipta máli við flugiök og lendingar, 

e) hagnýtri loftsiglingafræði, þar með talin notkun á formúlum, flug- 
kortum, flugmælitækjum og flugleiðsögutækjum, 

f) flugleiðsögukerfum þeim, sem flugmenn lesa beint af, og notkun þeirra 
í blindflugi og við aðflug og lendingar. Hann skal geta dæmt um 
áreiðanleika upplýsinga frá slíkum kerfum á flugi, 

g) aðferðum við talstöðvarviðskipti sem notaðar eru við flugrekstur, 
h) notkun og prófun á mælitækjum þeim sem nauðsynleg eru við stjórn 

flugvéla í blindflugsi, og 
i) öryggisreglum og neyðarráðstöfunum sem eiga við blindflug. 
Reynsla. 

Hann skal: 

a) hafa a.m.k. skírteini einkaflugmanns/flugvél, 
b) hafa lokið a.m.k. 150 klst. flugtíma sem flugstjóri á flugvél eða 

þyrilvængju, þar með talinn a.m.k. 50 klst. flugtími í landflugi, 
c) hafa lokið a.m.k. 40 klst. blindflugsæfingatíma í flugvélum eða þyril- 

vængjum. Þar af mega allt að 20 klst. vera blindflvgsæfingatímar á 
jörðu, eða, ef hann hefur lokið viðurkenndu þjálfunarnámskeiði með 
fullnægjandi árangri, 30 klst. blindflugsæfingatímar og mega þá allt 
að 15 klst. vera blindflugsæfingatími á jörðu, 

d) af blindflugstímanum, sem krafist er í c), skulu að minnsta kosti 10 
klst. vera flugnám með kennara í flugvél. 

Færni. 

Hann skal samkvæmt gr. 2.1.3. á flugi, sem leyst er eingöngu af hendi 
eftir mælitækjum, sanna hæfni sína til að: 

a) leysa af hendi þau flugstörf sem nauðsynleg teljast til að sanna hæfni 
hans til að fljúga flugvélum, 

b) gera staðarákvarðanir og við stjórn flugvélar í raunverulegu blind- 
flugi eða gerviblindflugi fljúga biðflug og aðflus með aðstoð flug- 
leiðsögutækja sem flugmenn lesa af sjálfir, og jafnframt annast við- 
eigandi fjarskipti, 

c) túlka radíó-kennimerki á morsi, 

d) að fljúga fjölhreyfla flugvélum með einn hreyfil óvirkan ef áritunar 
er óskað fyrir fjölhreyfla flugvélar. 

Breyta má eða fella niður hverja þá flugathöfn prófsins sem tilgreind er 
í a) til d) ef hún hæfir ekki þeirri tegund flugvélar sem notuð er við 

prófið. 
Heilbrigði. 
Hann skal fullnægja eftirfarandi heilbrigðisskilyrðum: 

Skilyrðum um heyrn no. Í. 
Réttindi áritunarhafa og skilyrði sem fullnægja þarf til að njóta þeirra. 

Handhafi blindflugsáritunar/flugvél hefur rétt til að stjórna flugvélum 
samkvæmt blindflugsregslum (IFR) og nýtur jafnframt réttinda áritunar 
fyrir stjórnað sjónflugs. 
Til þess að halda réttindum sinum þarf handhafi Þblindflugsáritunar/ 
flugvél að hafa skráðan a.m.k. 20 klst. blindflugstíma á síðustu 12 mán- 
uðum eða hafa staðist hæfnipróf (PFT) fyrir blindflug á síðustu 6 
mánuðum. Helmingur þessa flugtíma má vera á þyrlu eða í gerviflug-
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þjálfa er flugmálastjórn hefur samþykkt. Hann skal standast hæfnipróf 
(PFT) fyrir blindflug/flugvél ekki sjaldnar en á 12 mánaða fresti. Í 
annað hvort skipti má taka slíkt hæfnipróf (PFT) í viðurkenndum gervi- 
flugþjálfa. 
Blindflugsáritun /byrla. 

Skilyrði fyrir árituninni. 

Umsækjandi um blindflugsáritun/þyrla skal fullnægja eftirfarandi skil- 
yrðum um þekkingu, reynslu, færni og heilbrigði. 

Þekking. 

Hann skal sanna þekkingu sína á eftirfarandi atriðum að því marki sem 
réttindi hans gefa tilefni til: 

a) gerð flugáætlana fyrir flugumferðarþjónustu, rekstrarflugáætlana og 
flugáætlana meðan á flugi stendur svo sem krafist er fyrir blindflug, 

b) notkun upplýsingarita um flug svo sem flugmálahandbóka AIP, 
NOTAM, lykla og skammstafana, 

c) reglum og reglugerðarákvæðum um rekstur loftfara í öllum veður- 
skilyrðum ásamt viðeigandi aðferðum við flugumferðarþjónustu, 

d) sérstökum atriðum veðurfræðinnar, þar með talin 
— veðurfræðileg atriði sem varða notkun veðurratsjár í loftförum, 

skýjamyndanir, ísingu og ókyrrð í lofti, 
— veðurfyrirbrigði við jörðu sem skipta miklu máli við flugtök og 

lendingar, 
e) hagnýtri loftsiglingafræði, þar með talin notkun á formúlum, flug- 

kortum, flugmælitækjum og flugleiðsögutækjum, 
f) flugleiðsögukerfum þeim, sem flugmenn lesa beint af, og notkun þeirra 

í blindflugi og við aðflug og lendingar. Hann skal geta dæmt um 
áreiðanleika upplýsinga frá slíkum kerfum á flugi, 

g) aðferðum við talstöðvarviðskipti sem notaðar eru við flugrekstur, 
h) notkun og prófun á mælitækjum þeim sem nauðsynleg eru við stjórn 

þyrlna í blindflugi, og 
i) öryggisreglum og neyðarráðstöfunum sem eiga við blindflug. 
Reynsla. 

Hann skal: 

a) hafa skírteini flugmanns þyrlu, 
b) hafa lokið a.m.k. 150 klst. flugtíma sem flugstjóri á flugvél eða 

þyrilvængju, þar með talinn a.m.k. 50 klst. flugtími í landflugi, 
c) hafa lokið a.m.k. 40 klst. blindflugsæfingatíma í flugvélum eða þyril- 

vængjum, þar af mega allt að 20 klst. vera blindflugsæfingatími á jörðu. 
Af þessum 40 klst. blindflugsæfingatíma skulu a.m.k. 20 klst. hafa 
verið í þyrlu, 

d) í 40 klst. blindflugsæfingatímanum, sem krafist er í c), skal vera 
hæfilegt flugnám með kennara að dómi flugmálastjórnar. 

Færni. 
Hann skal sanna á flugi, með því að styðjast eingöngu við mælitæki, 
hæfni sína til að: 

a) leysa af hendi þau flugstörf sem nauðsynleg teljast til að sanna hæfni 
hans til að fljúga þyrlum, 

b) gera staðarákvarðanir og við stjórn þyrlu í raunverulegu blindflugi 
eða gerviblindflugi, fljúga aðflug með aðstoð flugleiðsögutækja, sem 
flugmenn lesa af sjálfir, og jafnframt annast viðeigandi fjarskipti, 

c) túlka radíó-kennimerki á morsi, og
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d) fljúga fjölhreyfla þyrlu með einn hreyfil óvirkan ef óskað er áritunar 
fyrir slíka þyrlu. 

Heilbrigði. 
Hann skal fullnægja eftirfarandi heilbrigðisskilyrðum: 

Skilyrðum um heyrn no. 1. 
Réttindi áritunarhafa. 
Handhafi blindflugsáritunar/þyrla hefur rétt til að stjórna þyrlum sam- 
kvæmt blindflugsreglum (IFR) og nýtur jafnframt réttinda áritunar fyrir 
stjórnað sjónflug. 
Til þess að halda réttindum sínum þarf handhafi blindflugsáritunar/ 
þyrla að hafa skráðan a.m.k. 20 klst. blindflugstíma á síðustu 12 mán- 
uðum eða hafa staðist hæfnipróf (PFT) fyrir blindflug á síðustu 6 mán- 

uðum. Helmingur þessa flugtíma má vera á þyrlu eða í gerviflugþjálfa 
sem flugmálastjórn hefur samþykkt. Hann skal standast hæfnipróf (PFT) 
fyrir blindflug/þyrla ekki sjaldnar en á 12 mánaða fresti. Í annað hvort 
skipti má taka slíkt hæfnipróf (PFT) í viðurkenndum gerviflugþjálfa. 
Sameiginleg áritun fyrir blindflugsréttindi fyrir flugvélar og þyrlur. 

Réttindi þau, sem tilgreind eru í gr. 2.13.2. og 2.14.2., má sameina í eina 
áritun sem gildir jafnt fyrir flugvélar og þyrlur enda hafi skilyrðum 
þeim, sem tilgreind eru í gr. 2.13. og 2.14., verið fullnægt. 
Flugkennsluáritun/flugvél og flugkennsluáritun /þyrla. 

Almennar reglur um veitingu áritunarinnar. 
Réttindaflokkar: Flugkennsluáritun er veitt í tvennu lagi a) aðstoðar- 
flugkennari, b) flugkennari. 
Flugmálastjórn getur krafist þess, að umsækjandi sanni hæfni sína með 
því að gangast undir sálfræðilega rannsókn og fullnægja þeim kröfum 
sem flugmálastjórn gerir, í samráði við trúnaðarsálfræðing sinn. 

Aðstoðarflugkennari. 
Skilyrði fyrir árituninni. 
Umsækjandi um áritunina skal fullnægja eftirfarandi skilyrðum um aldur, 

þekkingu, reynslu og færni. 
Aldur. 
Hann skal ekki vera yngri en 19 ára. 

Þekking. 

Hann skal sanna þekkingu sína á eftirfarandi atriðum: 

a) öllum þeim þekkingaratriðum sem krafist er af atvinnuflugmanni III. 
flokks/flugvél eða atvinnuflugmanni HI. flokks/þyrla, eftir því sem 
við á, 

b) fræðilegum og verklegum vandamálum sem fram koma í námi og 
þjálfun flugnema, 

c) kennsluloftfarinu og æfingum sem krafist er fyrir einkaflugmannspróf, 

og 
d) undirbúningi fyrir kennsluflug og viðræðuhæfni við nemandann að 

loknu flugi. 

Reynsla. 

a) Hann skal a.m.k. hafa reynslu handhafa skirteinis atvinnuflugmanns 
III. flokks á þá gerð sem áritunin gildir fyrir, og ef sótt er um flug- 
kennsluáritun/flugvél þá skal umsækjandi vera handhafi blindflugs- 
áritunar. 

b) Hann skal hafa lokið a.m.k. 300 klst. flugtíma, viðurkenndum í sam- 
ræmi við gr. 2.17.



Nr. 301. 

2.15.2.5. 

2.15.2.6. 

2.15.2.6.1. 

2.15.2.6.2. 

2.15.3 
2.15.3.1. 

2.15.3.4. 

598 27. júlí 1978. 

ce) Hann skal hafa lokið viðurkenndu þjálfunarnámskeiði í flugkennslu 
og Þóklegri kennslu með fullnægjandi árangri. 

Færni. 
Hann skal samkvæmt 2.1.3. sanna hæfni sína til að: 

a) framkvæma á flugi og útskýra þær æfingar sem tilheyra námsskrá 
fyrir skírteini einkaflugmanns eða blindflugsáritun, eftir því sem við á, 

b) útskýra fræðileg og verkleg vandamál sen við er að etja í flugkennslu. 
Réttindi handhafa áritunarinnar oo skilyrði sem fullnægja þarf til þess 

að njóta þeirra. 
Að því tilskildu, að fullnægt sé skilyrðum þeim seim um getur í gr. 1.2.5., 
1.2.6. og 2.1., skulu réttindi handhafa flugkennsluáritunar aðstoðarflug- 
kennara vera sem hér segir: 

a) hann má hafa eftirlit með einflugi flugnema. Harn má þó ekki úr- 
skurða flugnema hæfan til fyrsta einflugs né fyrsta landflugs, 

b) hann má kenna flug Hl einkaflugmannsprófs undir eftirliti flugkenn- 
ara. 

Til þess að halda réttindum sínum, þá barf handhafi að fullnægja kröfum, 
sem gerðar eru til viðhalds flugskirteinis hans og til viðhalds blindflugs- 
áritun hans (flugkennsluáritun/flugvél). Hann skal á síðustu 12 mán- 
uðum hafa staðist hæfnipróf (PT) hjá flugmálastjórn til viðhalds flug- 
kennararéttindum og hafa skráðan a.m.k. 50 kist. flugíma á þann flokk 
loftfara, sem hann hefur flugkennsluáritun fyrir. Hafi hann ekki skráðan 
ofangreindan flugtíma, þá skal hann hafa staðist sérstakt hæfnipróf 
(S-PFT) hjá flugmálastjórn á síðustu 6 mánuðum. Flugmálastjórn getur 
hvenær sem er krafist hæfniprófs (PFT). 

Flugkennari. 
Skilyrði fyrir árituninni. 

Umsækjandi um áritunina skal fullnægja eftirfarandi skilyrðum um aldur, 
þekkingu, reynslu og færni. 
Aldur. 
Hann skal ekki vera yngri en 21 árs. 

Þekking. 

Hann skal sanna þekkingu sína á eftirfarandi atriðum: 

a) öllum þeim þekkingaratriðum, sem krafist er af atvinnuflugmanni II. 
flokks/flugvél eða alvinnuflugmanni í. flokks/þyrla, eftir því sem 
við á, 

b) fræðilegum og verklegum vandamálum sem fram koma í námi og 
þjálfun flusnema, 

c) kennsluloftfarinu og æfingum sem krafist er fyrir einkaflusmannspróf, 

d) undirbúningi fyrir kennsluflug og viðræðuhæfni við nemandann að 
loknu flugi. 

Reynsla. 

a) Hann skal a.m.k. hafa reynslu handhafa skírteinis at: 'innuflugmanns 

TTT. flokks á þá gerð sem áritunin vildir fyrir, og ef t er um flug- 
kennsluáritun/flugvél þá skal umsækjandi vera handhafi hlindflugsárit- 
unar. 

b) Hann skal hafa lokið a.m.k. 500 klst. fluglíma, viðurkenndum í sam- 

ræmi við gr. 2.17. 
ce) Hann skal hafa starfað sem sðstoðarflugkennari samkvæmt gr. 2.15.2. 

í a.m.k. 200 klst. og á þeim tíma búið a.m.k. 3 nema undir ein- 
flugsprót. 
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2.17.3. 

2.17.4. 

2174. 

Færni. 
Hann skal samkvæmt gr. 2.1.3. sanna hæfni sína til að: 

a) framkvæma á flugi og útskýra þær æfingar sem tilheyra námsskrá fyrir 

skirteini einkaflugmanns eða blindflugsáritun, eftir því sem við á, 

b) útskýra fræðileg og verkleg vandamál, sem við er að elja í flugkennslu. 

Réttindi handhafa áritunarinnar og skilyrði sem fullnægja Þarf til þess að 

njóta þeirra. 

Að því tilskilda, að fullnægt sé ákvæðum þeim sem um setur í gr. 1.2.5., 

1.2.6. og 2.1., skulu réttindi handhafa flugkennslváritunar flugkennara 

vera sem hér segir: 

a) hann má hafa eftirlit með einflugi flugnema og úrskurða hann hæfan 

til fyrsta einflugs og fyrsta landilugs, og 

b) kenna flug til einkaflugmannsprófs, hjá viðurkenndum flugskóla eða 

sjálfstætt, ef hann hefur leyfi flugmálastjórnar til þess og/eða 

ce) kenna blindflug fyrir blindflugsáritun enda hafi hann gilda blind- 

flugsáritun. 

Til þess að halda réttindum sínum, þá þarf handhafi að fullnægja kröfum, 

sem gerðar eru til viðhalds flugskirteinis hans og til viðhalds blindflugs- 

áritunar hans (flugkennaraáritun/flugvél) hans. Hann skal á síðustu 12 

mánuðum hafa staðist hæfnipróf (PFT) hjá flugmálastjórn til viðhalds 

flugkennararéttindum og hafa skráðan a.m.k. 50 klst. flugtíma á þann 

flokk loftfara, sem hann hefur flugkennsluáritun fyrir. Hafi hann ekki 

skráðan ofangreindan flugtíma, þá skal hann hafa staðist sérstakt hæfni- 

próf (S-PFT) hjá flugmálastjórn á síðustu 6 mánuðum. Flugmálastjórn 

getur hvenær sem er krafist hæfniprófs (PFT). 

Flugkennslváritanir fyrir svifflugur og lausa loftbelgi. 

Flugmálastjórn setur reglur um áritanir fyrir flugkennslu á svifflugur og 

lausa loftbelgi. 

Viðurkenning á flugtíma. 

Viðurkenna skal og fullgilda til fullnægingar á skilyrðum um flugtíma 

fyrir flugmannsskírteini, sem veitir meiri réttindi, allan þann flugtíma 

sem flugnemi eða handhafi skírteinis einkaflugmanns starfar sem flug- 

stjóri og handfjallar einn stjórnlækin. 

Ekki skal viðurkenna gildan til fullnægingar á skilyrðum um flugtíma 

fyrir skírteini atvinnuflugmanns HI. flokks nema helming þess flug- 

tíma sem einkaflugmaður starfar sem aðstoðarflugmaður á loftfari þar 

sem að jafnaði er krafist aðstoðarflugmanns. Flugtími sem þannig er 

viðurkenndur skal ekki vera yfir 50 klst. 

Viðurkenna skal og fullgilda til fullnægingar á skilyrðum um flugtíma 

fyrir flugmannsskírteini, sem veitir meiri réttindi, allan þann flugtíma 

sem handhafi skírteinis atvinnuflugmanns IT, flokks eða atvinnuflug- 

manns TI. flokks starfar sem flugstjóri. 

Viðurkenna skal og fullgilda allan þann flugtíma sem handhafi skírteinis 

atvinnuflugmanns IH. flokks eða atvinnuflugmanns I. flokks sem í starfi 

aðstoðarflugmanns leysir af hendi störf flugstjóra undir handleiðslu hans. 

Tími, sem þannig er tekinn til greina, skal þó ekki fara fram úr 300 

klst, þegar skírteini atvinnuflusmanns I. flokks er veitt, og 500 klst. 

þegar skírteini atvinnuflugmanns 1. flokks er veitt. 

Ekki skal viðurkenna gildan til fullnægingar á skilyrðum um flugtíma 

fyrir flugmannsskírleini, sem veitir meiri réttindi, nema helming þess 
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flugtíma sem atvinnuflugmaður starfar sem aðstoðarflugmaður í loftfari 
þar sem að jafnaði er krafist aðstoðarflugmanns. 
Viðurkenna skal allan flugtíma handhafa skirteinis atvinnuflugmanns 1. 
flokks, hvort sem hann starfar sem flugstjóri eða aðstoðarflugmaður, 
enda hafi skírteini hans verið réttilega staðfest samkvæmt gr. 2.1.2. 
Viðurkenna skal gildan til fullnægingar á skilyrðum um flugtíma fyrir 
flugmannsskírteini, sem veitir meiri réttindi, allan flugtíma flugmanns 
þegar hann handfjallar stjórntækin í raunverulegu blindflugi eða gervi- 
blindflugi eingöngu eftir mælitækjum án viðmiðunar utan stjórnklefans. 
Til viðbótar við flugtímann, sem viðurkenndur er samkvæmt gr. 2.17.1. 
og 2.17.3., skal taka til greina allan flugtíma með kennara til fullnæg- 
ingar á skilyrðum fyrir flugmannsskírteini, sem veitir meiri réttindi, eða 
fyrir blindflugsáritun ef þessi flugtími heyrir undir blindflugstíma. 

III. KAFLI 

SKÍRTEINI FLUGLIÐA ANNARRA EN FLUGMANNA 

Flugleiðsögumaður. 
Skilyrði fyrir útgáfu skírteinis. 
Umsækjandi um skírteini flugleiðsögumanns skal fullnægja eftirfarandi 
skilyrðum um aldur, þekkingu og menntun, reynslu, færni og heilbrigði: 

Aldur. 
Hann skal ekki vera yngri en 21 árs. 

Þekking og menntun. 

Hann skal sanna þekkingu sína á eftirfarandi atriðum: 

a) gerð flugáætlana fyrir flugumferðarþjónustu, rekstrarflugáætlana 
og flugáætlana meðan á flugi stendur, 

b) getumörkum flugvéla, meginreglum um hleðslu og niðurröðun farm- 
þunga og áhrifum hennar á flugeiginleika; ályktun af heimildum 
um getu og skyldum stöðlum, 

c) notkun upplýsingarita um flug, svo sem flugmálahandbóka AIP, 
NOTAM, lykla og skammstafana, 

d) reglum og reglugerðarákvæðum um almennt flug, einkum þeim sem 
varða flugleiðsögu, 

e) flugveðurfræði og hinni alþjóðlegu veðurþjónustu, veðurkortum og 
skjölum um veðurþjónustu, aðferðum við öflun veðurfrétta, 

Í) aðferðum við flugumferðarþjónustu, einkum þeim sem varða flug- 
leiðsögu, 

g) veðurfari á svæðum sem alþjóðlegar flugleiðir liggja um með hlið- 
sjón af þeim atriðum sem hafa áhrif á flugsamgöngur, þróun og 
hreyfingar lægða og þrýstikerfa, gerð veðurskila svo og uppruna 
og sérkennum mikilvægra veðurfyrirbrigða sem hafa áhrif á flug- 
leiðsögu, 

h) himinhvolfinu og lögun jarðar, þar með talið skilgreiningar, eining- 
ar og formúlur sem varða flugleiðsögu, 
— hreyfing himintungla og ráð til að velja og þekkja þau til miðana, 

i) starfsaðferðir við flugleiðsögu, þar með talið: 
— útfylling nauðsynlegra skjala, 
— leiðsögn eftir leiðarreikninsgi, 
— leiðsögn bæði eftir kerfum, sem eru sjálfum sér nóg, og þeirra sem 

háð eru stöðvum á jörðu,
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j) leiðsögukerfum fyrir loftför bæði í sjónflugi og blindflugi, og 

k) stöðlun, stillingu og notkun mælitækja og annars búnaðar loftfara 
sem notaður er við flugleiðsögu. 

Hann skal hafa lokið: 

a) a.m.k. eins árs almennu námi að loknum grunnskóla með fullnægj- 
andi árangri að mati skólans og hafa goti vald á íslensku máli, 

b) stúdentsprófi í ensku, stærðfræði og eðlisfræði eða öðru hliðstæðu 
námi að mati flugmálastjórnar. 

Vafaatriðum um það, hvort fyrrgreindum menntunarkröfum sé fullnægt, 
má vísa til menntamálaráðuneytisins til úrskurðar. 

Reynsla. 

Umsækjandi skal hafa 200 klst. flugtíma verklega reynslu í flugleiðsögu 
í landflugi. Þar af skulu a.m.k. 30 klst. fíugtímar hafa verið í nætur- 
flugi. Ef hann hefur þegar reynslu sem flugmaður í loftflutningum má 
færa honum til góða helming þess flugtíma, sem þannig er fenginn, til 
þess að ná helmingi þeirra 200 klst. flugtíma sem um getur að ofan 
en þó ekki til að fullnægja kröfunni um 20 klst. flugtíma landflug að 
nóttu. 
Hann skal færa sönnur á að hann hafi á fullnægjandi hátt ákvarðað 
á flugi staðsetningu loftfars í minnsta lagi 25 sinnum með stjörnumið- 
unum að nóttu og 25 sinnum að degi til með því að styðjast við rafeinda- 
búnað, hæðarmælingar og önnur hjálpargögn og hafa notað slík gögn 
og aðferðir við hagnýta flugleiðsögn. 
Umsækjandi,sem lokið hefur viðurkenndri þjálfun í flugleiðsögu, er tal- 
inn fullnægja skilyrðum um reynslu samkvæmt gr. 3.1.1.3.1 

Færni. 
Hann skal sanna hæfni sína til að: 

a) notfæra sér leiðsögutæki og leysa af hendi stillingar á þeim, einnig 
til að þekkja og túlka merki leiðsögutækja á jörðu. 

b) annast flugleiðsögu að nóttu og degi með þeirri nákvæmni sem ætl- 
ast er til að af handhafa skírteinis flugleiðsögumanns. 

Heilbrigði. 

Hann skal fullnægja eftirfarandi heilbrigðisskilyrðum: 

Skilyrðum um líkamshreysti og andlega heilbrigði no. 2 

— sjón no. 1 
— — litaskynjun 
—- — heyrn no. 1 

Réttindi handhafa skírteinisins og skilyrði sem fullnægja þarf til að 
njóta þeirra. 

Að því tilskildu, að fullnægt sé skilyrðum þeim sem um getur í gr. 1.2.5. 
og 1.2.6., hefur handhafi skírteinis flugleiðsögumanns rétt til að starfa 
sem slíkur í hvaða loftfari sem er. 
Til þess að halda réttindum sínum skal hann á síðustu 12 mánuðum: 

a) hafa sýnt undir eftirliti hæfni sína til þess að gegna störfum flug- 
leiðsögumanns, eða 

b) hafa skráðan a.m.k. 24 klst. flugtíma sem slíkur. 
Ef réttindi skírteinisins falla úr gildi skal handhafi þess standast sér- 
stakt hæfnipróf (S-PT) hjá flugmálastjórn eða flugleiðsögumanni sem 
hún tilnefnir.
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Flugvélstjóri. 

Ath.: Flugvírkjun er iðngrein á Íslandi og skírteini flugvélstjóra veita 
því handhöfum ekki réttindi til þess að vinna flugvirkjastörf, nema 
þeir séu einnig flugvirkjar. 

Skilyrði fyrir útgáfu skírteinis. 
Umsækjandi um skirteini flugvélstjóra skal fullnægja eftirfarandi skil- 
yrðum um aldur, þekkingu og menntun, reynslu, færni og heilbrigði: 

Aldur. 
Hann skal ekki vera yngri en 21 árs. 

Þekking og menntun. 
Hann skal sanna þekkingu sína á eftirfarandi atriðum: 
a) flugfræði, 

b) eiginleikum og getumörkum loftfara, 
c) tilteknum atriðum, sem varða gerð flugáætlana, svo sem staðsetningu 

þyngdarpunkts, eldsneytiseyðslu og flugþoli, nýtingu hreyfilorku, 
d) flugskjölum sem varða starf flugvélstjóra, 

e) reglum og reglugerðarákvæðum um rekstur almennra loftfara að því 
er varðar starf flugvélstjóra, 

f) undirstöðuatriðum um viðhald og starfsemi skrokka, hreyfla ásamt 
búnaði þeirra, mælitækja og annars búnaðar, einnig búnaðar í far- 
þegarými ef um er að ræða loftför sem í þarf að vera flugvélstjóri, 

g) aðgerðum ef truflanir verða á starfsemi hreyfla eða tækjakerfa, og 
h) undirstöðuatriðum loftsiglingafræðinnar. 

Hann skal hafa lokið: 

a) a.m.k. eins árs almennu námi að loknum grunnskóla, með fullnægj- 

andi árangri að mati skólans og hafa gott vald á íslensku máli, 
b) stúdenisprófi í ensku, stærðfræði og eðlisfræði eða öðru hliðstæðu 

námi að mati flugmálastjórnar. 
Vafaatriðum um það, hvort fyrrgreindum menntunarkröfum sé full- 
nægt, má vísa til menntamálaráðuneytisins til úrskurðar. 
Hann skal vera handhafi skírteinis flugvéltæknis |. eða II. flokks sem 
tekur til loftfara í heild sinni. 

Reynsla. 

Hann skal hafa, undir eftirliti, lokið a.m.k. 100 klst. reynslu á flugi í 
störfum flugvélstjóra. Þó má upp í þessa kröfu taka gilda allt að 50 
klst. þjálfun í flugvélarlíki enda hafi hún farið fram á viðurkenndu 
þjálfunarnámskeiði fyrir flugvélstjóra. 

Færni. 

Hann skal hafa sýnt hæfni sína til að gegna störfum flugvélstjóra, þar 
með talið að grípa til neyðarráðstafana. Enn fremur skal hann geta leyst 
af hendi á flugi minni háttar viðgerðir og stillingar og geta skipt um 
tæki. 

Heilbrigði. 

Hann skal fullnægja eftirfarandi heilbrigðisskilyrðum: 

Skilyrðum um líkamshreysti og andlega heilbrigði no. 2 

—- — sjón no. 2 
—- — litaskynjun 
—- — heyrn no. 1
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Réttindi handhafa skírteinisins og skilyrði sem fullnægja Þarf til að njóta 
þeirra. 
Að því tilskildu, að fullnægt sé skilyrðum þeim sem um setur í gr. 1.2.5. 
og 1.2.6., skal handhafi skírteinis flugvélstjóra hafa rétt til að starfa 
sem flugvélstjóri í sérhverju loftfari enda hafi hann á síðustu 19 mán- 
uðum : 

a) sýnt, undir eftirliti, hæfni sína til að segna störfum flugvélstjóra á 
hlutaðeigandi tegund loftfars og skal hafa kynnt sér gildandi upp- 
lýsingar um rekstur þess loftfars, eða 

b) starfað sem flugvélstjóri í a.m.k. 50 flugtíma á hlutaðeisandi tegund 
loftfars. 

Ef réttindi skírteinis falla úr gildi skal handhafi þess standast sérstakt 
hæfnipróf (S-PFT) hjá flugmálastjórn eða flugvélstjóra sem hún tilnefnir. 

IV. KAFLI 

SKÍRTEINI OG ÁRTTANIR ANNARRA EN FLUGLIÐA 

Flugvéltæknir — IT. flokkur. 

Ath. 1: Flugvéltæknir getur verið flugtæknifræðingur, flugverkfræðing- 
ur eða flusvirki. Í vissum tilvikum, hvað varðar rafeindabúnað 
loftfara, getur verið um radíóvirkja eða aðilja með hliðstæð 
menntun að ræða. 

Ath. 2: Eftirfarandi reglur sera ráð fyrir að hægt sé að gefa út skírteini 
flugvéltækna 1. flokks sem veita réttindi sem varða viðhald loft- 
fara í heild sinni eða réttindi takmörkuð við þá hluta loftfara 
sem skráð eru á skírteinið. 

Ath. 3: Flugvirkjun er iðngrein á Íslandi og skírteini flngvéltækna 11. 
flokks veita því handhöfum ekki réttindi til þess að vinna flug- 
virkjastörf, nema þeir séu einnig flvevirkjar. 

Skilyrði fyrir útgáfu skírteinis. 

Umsækjandi um skírteini flusvéltæknis 11. flokks skal fullnægja eftir- 
farandi skilyrðum um aldur, þekkingu og menntun, reynslu og færni: 
Aldur. 

Hann skal ekki vera yngri en 18 ára. 
Þekking og menntun. 

Hann skal sanna Þekkingu sína á eftirfarandi atriðum: 
a) reglum um skyldur handhafa skírteinis flusvéltæknis TI. flokks, 
b) samsetningu, starfsemi, skoðun, viðhaldi og hönnun þeirra eftirtal- 

inna hluta sem við eisa og veita á réttindi fyrir: 

i) loftfara í heild sinni, 
ii) skrokka, þ.e. bola, vængja, stjela og stýra, 

iii) hreyfla loftfara með búnaði þeirra, 

iv) kerfa loftfara og eininga þeirra, 
v) mælitækja loftfara. 
vi) rafeindabúnaðar loftfara. 

Hann skal hafa lokið: 

a) a.m.k. eins árs almennu námi að loknum grunnskóla, með fullnæsj- 
andi árangri að mati skólans, og hafa sott vald á íslensku máli, 

b) stúdentsprófi í ensku, eða öðru hliðstæðu námi. að mati flugmála- 
stjórnar.
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Vafaatriðum um það, hvort fyrrgreindum menntunarkröfum sé fullnægt, 
má vísa til menntamálaráðuneytisins til úrskurðar. 

Reynsla. 
Hann skal hafa eftirfarandi reynslu í skoðun og viðhaldi loftfara eða 
hluta þeirra: 

a) fyrir útgáfu skírteinis, sem veitir rétt til að undirrita viðhaldsvottorð, 

eigi minna en: 

i) 3 ár, eða 
ii) 2 ár ef umsækjandi hefur lokið með fullnægjandi árangri við- 

urkenndu þjálfunarnámskeiði sem veitir samsvarandi verklega 
reynslu. 

b) fyrir útgáfu skírteinis með takmörkuðum réttindum, samkvæmt 
gr. 4.1.2.2. hb) eða c), skal hann hafa reynslutíma sem gefur mönn- 

um kost á að ná sömu hæfni og krafist er samkvæmt a). 

Þessi tími skal ekki vera styttri en: 
1) 2 ár, eða 

ii) sá tími sem flugmálastjórn telur nauðsynlegan til að samsvar- 
andi verkleg reynsla fáist fyrir umsækjendur sem lokið hafa 
viðurkenndu þjálfunarnámskeiði með fullnægjandi árangri. 

Færni. 
Hann skal hafa sannað hæfni sína til að annast þau störf sem réttindin 
eru veitt fyrir. 
Réttindi handhafa skírteinisins og skilyrði sem fullnægia þarf til að 

njóta þeirra. 

Að því tilskildu, að fullnægt sé skilyrðum þeim sem um getur í gr. 4.1.2.2,, 
hefur handhafi skírteinis flugvéltæknis II. flokks réttindi sem hér segir: 

a) fyrir skírteini sem tekur til loftfara í heild sinni 
— til að lýsa loftfar lofthæft eftir lítils háltar viðgerðir, heimilaðar 

minni háttar breytingar, ísetningu viðurkennds hreyfils, aukabún- 
aðar og tækja og til að undirrita viðhaldsvottorð að aflokinni 

skoðun og/eða venjulegu viðhaldi, 
b) fyrir skírteini með takmörkuðum réttindum samkvæmt gr. 4.1.2.2. 

b) eða c) 
— til að lýsa lofthæfa þá hluta loftfars, sem skírteinið tekur til, eflir 

skoðun, lítils háttar viðgerðir eða heimilaðar minni háttar breyt- 

ingar. 
Réttindi handhafa skírteinis flugvéltæknis TI. flokks, sem tilgreind eru 

í gr. 4.1.2.1., gilda aðeins: 

a) um þau loftför í heild sem rituð eru á skírteinið annaðhvort ná- 
kvæmlega tilgreind eða á breiðum grundvelli, eða 

b) um þá skrokka, hreyfla og þau kerfi eða einingar sem rituð eru á 
skírteinið, annaðhvort nákvæmlega tilgreind eða á breiðum grund- 

og/eða 
c) um þau kerfi eða einingar rafeindabúnaðar loftfara sem rituð eru á 

skírteinið, annaðhvort nákvæmlega tilgreind eða á breiðum grund- 

velli, 

d) ef hann hefur kynnt sér viðeigandi upplýsingar og fyrirmæli, sem í gildi 

eru, um viðhald og lofthæfi þeirrar tilteknu tegundar loftfars, sem 

hann undirritar viðhaldsvottorð fyrir, eða fyrir þá skrokka, hreyfla, 
hluta loftfara, kerfi og rafeindabúnað sem hann lýsir lofthæfan,
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4.2. 

4.2.1. 

4,2.1.1. 

4.2.1.2. 
4.2.1.2.1. 

e) ef hann hefur á síðastliðnum 24 mánuðum annaðhvort notfært sér 
viðeigandi réttindi flugvéltæknis II. flokks ekki skemur en 6 mán- 
uði eða hann hafi sannað flugmálastjórn að hann fullnægi kröfum 
til að öðlast skírteinið með viðeigandi réttindum. 

Réttindi veitt viðurkenndri viðhaldsstofnun. 
Vísireglurnar í gr. 4.1.1. og 4.1.2. taka til veitingar skírteina til einstakl- 
inga. Þegar í þess stað eru veitt réttindi, hliðstæð gr. 4.1.2.1.,, viður- 
kenndri viðhaldsstofnun skal þess gætt að með kröfum, sem gerðar eru 
til slíkrar stofnunar, sé tryggt að sömu hæfni sé krafist. Gæta skal þess 
þegar stofnun eru veitt slík réttindi að heimild til að undirrita viðhalds- 
vottorð sé takmörkuð við einstaklinga sem hafa þekkingu og reynslu 
samsvarandi því sem um getur í gr. 4.1.1.2. og 4.1.1.3. 

Flugvéltæknir — 1. flokkur. 

Ath. 1: Flugvéltæknir setur verið flugtæknifræðingur, flugverkfræðingur 
eða flugvirki. Í vissum tilvikum, hvað varðar rafeindabúnað loft- 

fara, getur verið um radíóvirkja eða aðilja með hliðstæða mennt- 
un að ræða. 

Ath. 2: Eftirfarandi reglur sera ráð fyrir, að hægt sé að gefa út skir- 
teini flugvéltækna 1. flokks sem veita réttindi sem varða grann- 
skoðanir, heimilaðar viðgerðir eða heimilaðar breytingar loftfara 
í heild sinni eða réttindi takmörkuð við þá hluta loftfara sem 
skráð eru á skírteinið. 

Ath. 3: Flugvirkjun er iðngrein á Íslandi og skírteini flugvéltækna 1. 
flokks veita því handhöfum ekki réttindi til þess að vinna flug- 
virkjastörf, nema þeir séu einnig flugvirkjar. 

Skilyrði fyrir útgáfu skírteinis. 

Umsækjandi um skírteini flugvéltæknis I. flokks, skal fullnægja eftir- 
farandi skilyrðum um aldur, þekkingu og menntun, reynslu og færni: 

Aldur. 
Hann skal ekki vera yngri en 21 árs. 

Þekking og menntun. 
Hann skal sanna þekkingu sína á eftirfarandi atriðum: 

a) reglum um skyldur handhafa skírteinis flugvéltæknis 1. flokks, 

b) samsetningu, starfsemi, skoðun og hönnun þeirra hluta sem við eiga 
og veita á réttindi fyrir: 

i) loftfara í heild sinni, 
ii) skrokka, þ.e. bola, vænsja, stjela og stýra, 

iii) hreyfla loftfara með búnaði þeirra, 
iv) kerfa loftfara og eininga þeirra, 
v) mælitækja loftfara, og 

vi) rafeindabúnaðar loftfara, 
c) aðferðum og tilhögun við skoðanir og viðurkenningu á viðgerðum, 

grannskoðunum og prófunum þeirra hluta, sem við eiga og veita á 
réttindi fyrir: 

i) loftfara í heild sinni, 
ii) skrokka, þ.e. bola, vængja, stjela og stýra, 

iii) hreyfla loftfara, þar með taldar viðeigandi einingar þeirra, bún- 
aður, mælitæki og aðrir fylgihlutir, svo og ísetning þessara hluta, 

iv) kerfa loftfara og eininga þeirra,



Nr. 301. 

4.2.1.2.2. 

4.2.1.3. 

606 27. júlí 1978. 

v) mælitækja loftfara, og 
vi) rafeindabúnaðar loftfara. 

Hann skal hafa lokið: 

a) a.m.k. eins árs almennu námi að loknum grunnskóla með fullnægj- 

andi árangri að mati skólans og hafa gott vald á íslensku máli, 

b) stúdentsprófi í ensku, stærðfræði og eðlisfræði, eða öðru hliðstæðu 

námi að mati flugmálastjórnar. 

Vafaatriðum um það, hvort fyrrgreindum menntunarkröfum sé fullnægt, 

má vísa tl menntamálaráðuneytisins til úrskurðar. 

Reynsla. 

Hann skal hafa eftirfarandi reynslu í skoðunum, grannskoðunum, leyfð- 

um viðgerðum og heimiluðum breytingum á loftförum eða hlutum þeirra: 

a) til útgáfu skírteinis sem veitir réttindi til að lýsa loftför lofthæf 

a.m.k.: 

i) 5 ár, eða 
ii) 3 ár, ef umsækjandi hefur lokið með fullnægjandi árangri við- 

urkenndu þjálfunarnámskeiði sem veitir samsvarandi verklega 

reynslu, 

b) til útgáfu skírteinis með takmörkuðum réttindum samkvæmt gr. 

4.2.2.2. b) skal hann hafa reynslutíma, sem gerir kleift að ná sömu 

hæfni og fæst samkvæmt a). Þessi tími skal ekki vera styttri en: 

i) 3 ár, eða 
ii) sá tími sem flugmálastjórn telur nauðsynlegan til að samsvar- 

andi verkleg reynsla fáist fyrir umsækjendur sem lokið hafa við- 

urkenndu þjálfunarnámskeiði með fullnægjandi árangri. 

Ath.: Viðeigandi reynslu, sem handhafi skírteinis TI. flokks hefur aflað 

sér, má taka Hl greina sem fullnægjandi fyrir kröfur um reynslu 

fyrir útgáfu skírteinis 1. flokks. 

Færni. 
Hann skal hafa sannað hæfni sína til að annast þau störf sem réttindin 

eru veitt fyrir. 

Réttindi handhafa skírteinisins og skilyrði sem fullnægja þarf til að njóta 

þeirra. 

Að hví tilskildu, að fullnægt sá skilvrðnm beim sem um getur í gr. 4,2.22., 

hefur handhafi skírteinia flusvéltæknis 1. flokks réttindi sem hér sesir: 

a) fyrir skírteini sem tekur til loftfara í heild sinni: 

— til að lýsa loftfar lofthæft eftir sérhverja grannskoðun, leyfða við- 

gerð eða leyfða breytingu á loftfari, skrokk eða hreyfli, að með- 

töldum aukabúnaði og mælitækium, rafeindabúnaði og öðrum bún- 

aði, svo og Ísetninsu beirra. Áskilið er að við þessar grannskoðanir, 

viðgerðir og/eða breytingar verði eingöngu notaðir viðurkenndir 

varahlutir Hl endurnýinnar. 

b) fyrir skírteini með takmörkuðum réttindum samkvæmt gr. 4.22.2. bh): 

—— Hl að lýsa lofthæfa þá hlxti loftfars, sem skírteinið tekur til, eftir 

grannskoðun, leyfða viðserð eða levfða hreytinsn, bar með talin 

ísetning viðurkenndra varahluta. 

Ath.: Í þessu felast ekki réttindi til að undirrita viðhaldsvottorð nema Í 

samræmi við gr. 4.2.3.
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4.2.2.2. Réttindi handhafa skírteinis flugvéltæknis 1. flokks, sem tilgreind eru í gr. 
4,2.2.1., gilda aðeins: 

a) um þau verk og þau loftför í heild sem rituð eru á skírteinið, annað- 
hvort nákvæmlega tilgreind eða á breiðum grundvelli, eða 

b) um þau verk og þá skrokka loftfara, þá hreyfla, þau kerfi eða einingar 
og rafeindakerfi og hluta þeirra sem ritað eru á skírteinið annaðhvort 
nákvæmlega tilgreind eða á breiðum grundvelli, 

c) ef hann hefur kynnt sér allar gildandi upplýsingar um lofthæfi þeirrar 
tegundar loftfars, skrokks, hreyfils, kerfis eða hluta þess, svo og raf- 
eindabúnaðar, sem hann lýsir lofthæft eftir grannskoðun, leyfða við- 

serð og leyfða breytingu, 
d) ef hann hefur á síðastliðnum 24 mánuðum annaðhvort notfært sér við- 

eigandi réttindi flugvéltæknis 1. flokks ekki skemur en 6 mánuði eða 
hafi sannað flugmálastjórn að hann fullnægi kröfum til að öðlast skír- 
teinið með viðeigandi réttindum. 

4.2.3. Veitins og nýtins sameisinlegra réttinda 1, flokks og Hí. flokks skírteinis. Þið 

    

sz Réttindi, sem skilgreind eru í gr. 4.1.2.1. og 4.2.2.1., má veita með einu skir- 
teini í stað þess að gefa út sérstakt 1. flokks og TI. flokks skírteini enda 
hafi kröfum þeim, sem um getur í gr. 4.1.1, og 4.2.1., verið fullnægt. Réti- 
inda, sem þannig eru veitt, skal vera neytt samkvæmt gr. 4.1.2.2. og 4.2.2.2. 

494. Réttindi veitt viðurkenndri viðhaldsstofnun. 
Vísireglurnar í gr. 4.2.1. og 4.2.2. taka til veitingar skírteina til einstaklinga. 

Þegar í hess stað ern veitt réttindi, hliðstæð gr. 4.22.1., viðurkenndri við- 
haldsstofnun skal þess sætt að með kröfum, sem serðar eru til slíkrar stofn- 

unar, sé tryggt að sömu hæfni sé krafist. 

4.3. Flugumferðarstjóri. 
431. Skilyrði fyrir útsáfn skírteinis. 

Umsækjandi um skírteini flygumferðarstióra skal fullnægja eftirfarandi 

skilyrðum um aldur, bekkingn og menntun, reynslu. færni og heilbrigði 

     
     

  

ásamt kröfum um a. m. k. eina flusumferðarstiórnaráritun, samkv. gr. 4.4.1., 
449. A4A8. og AAA. Flusmálastjórn er hó rétt að setja nánari reglur 

um tökn prófa fyrir útsáfu skírteinis og árilana. 

4.3.1,1. Aldur. 
Hann skal ekki vera yngri en 21 árs. 

2 Þekkins og menntun. 
21. Hann skal sanna bekkingu sína á eftirfarandi atriðum: 

a) íslensku og ensku tl notkunar við flusumferðarstiórn og hæfni til að 

tala þau mál án hreims eða málfarslesra salla sem myndun hafa basa- 

leg áhrif á radíóviðskinpti, 
bh) flugreglum eins os bær eru skráðar í ritum ICAO og flngmálastjórnar, 

c) vinnu við flugumferðarstjórn eins og frá henni er greint í viðeisandi 

ICAO-ritum og íslenskum starfsreglum. Sérstaka áherslu skal leggja á 

stjórn TFR-umferðar, 

d) viðeisandi köflum úr TCAO-ritum er varða fjarskiptabúnað og fjar- 
skintaaðferðir, bar með talin orðasambönd os veniur í talviðskiptum, 

e) undirstöðuatriðum í Toftsiglingafræði, bar á meðal kunnátta í notkun 

hæðarmæla, 

f) viðeisandi serðum flngleiðsösntækia að meðtöldum merkingum og ljósa- 
búnaði ásamt notkun þeirra og takmörkunum, 

g) veðurkortum, veðurskeytum og veðurspám svo að hann seti metið veð- 

ur og veðurhorfur eftir þeim, 
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h) getumörkum mismunandi tegunda loftfara, að því er varðar flugum- 
ferðarstjórn, og 

i) undirstöðuatriðum radartækja, notkun þeirra og takmörkunum. 

Hann skal hafa lokið: 

a) a. m. k. eins árs almennu námi að loknum grunnskóla, með fullnæsj- 
andi árangri að mati skólans, og hafa gott vald á íslensku máli, 

b) stúdentsprófi í ensku, stærðfræði og eðlisfræði eða öðru hliðstæðu námi 
að mati flugmálastjórnar. 

Vafaatriðum um það, hvort fyrrgreindum menntunarkröfum sé fullnægt, 
má vísa til menntamálaráðuneytisins til úrskurðar. 
Reynsla. 

Hann skal hafa: 

a) nýlega starfað í a. m. k. 12 mánuði sem flugmaður eða flugleiðsögu- 
maður, eða 

b) starfað á fullnægjandi hátt í a. m. k. 9 mánuði við stjórn flugumferðar 
undir eftirliti fullgilds flusumferðarstjóra, eða 

c) lokið viðurkenndu þjálfunarnámskeiði með fullnægjandi árangri og 
starfað í a. m. k. 3 mánuði við stjórn flugumferðar undir eftirliti full- 
gilds flugumferðarstjóra. 

Ath.: Reynsla sú, sem tilgreind er í gr. 4.4.1.2., 4.4.2.2., 4.4.3.2. og 44.4.3., 
má vera hluti reynslu beirrar sem um getur í gr. 4.3.1.3. b) og c). 

Heilbrigði. 

Hann skal fullnægja eftirfarandi heilbrigðisskilyrðum: 

Skilyrðum um líkamshreysti og andlega heilbrigði no. 4 
—— — sjón no. 1 
— — lLtaskynjun 
— — heyrn no. í 

Aritanir á skírteini flugumferðarstjóra. 

Áritanir á skírteini flugumferðarstjóra skulu vera fyrir flugturnsþjónustu, 
aðflugsstjórnarþjónustu, flugstjórnarsvæðisþjónustu og radar. Skilyrði fyr“ 
ir útgáfu áritana eru skráð í gr. 4.4.1., 4.4.2., 44.3. og 4.4.4. og réttindi 
þeirra eru samkv. gr. 4.4.5. 
Skilyrði áritunar fyrir flugturnsþjónustu. 

Umsækjandi um áritun skal fullnægja eftirfarandi kröfum um þekkingu, 

reynslu og færni í eftirfarandi greinum að því er varðar flugvöll þann sem 
sótt er um áritun fyrir. 

Þekking. 
Hann skal sanna þekkingu sína á eftirfarandi atriðum: 

a) reglum sem gilda um flugvöllinn, 

b) flugleiðsösutækjum sem tiltæk eru innan hringlaga svæðis með 25 sjó- 
mílna seisla frá miðju flugvallarins, 

c) númerum, skammstöfunum og öðru sem lýtur að veðurfregnum, svo 
og sérkennum veðurfars á flugvellinum og í nánd hans, 

d) sérkennum flugumferðar við flugvöllinn, 
e) samstarfi flugumferðarstjórnar vallarins við aðrar flugumferðarþjón- 

ustudeildir, eins og við á, 

f) umhverfi flugvallarins og kennileitum, 
g) reglum, sem gilda á staðnum, um notkun og athuganir á brautarskyggni 

(RVR) eins og við á, og 
h) reglum, sem gilda á staðnum, um neyðarráðstafanir.
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4.4.1.2. Reynsla. 

a) hann skal hafa lokið með fullnægjandi árangri viðurkenndu þjálfun- 
arnámskeiði og starfað á fullnægjandi hátt undir stjórn fullgilds flus- 
umferðarstjóra ekki skemur en einn mánuð á síðustu 12 mánuðum fyr- 
ir umsókn, eða 

b) ef viðurkenndu þjálfunarnámskeiði hefur ekki verið lokið skal starfs- 
reynslan undir stjórn fullgilds flugumferðarstjóra hafa verið a. m. k. 
6 mánuðir á síðustu 12 mánuðum fyrir umsókn, eða 

ec) ef umsækjandi hefur þegar skírteini flugumferðarstjóra með áritun 
fyrir aðflugsstjórnarþjónustu eða flugstjórnarsvæðisþjónustu skal 
starfreynslutíminn ekki vera skemmri en Í mánuður. 

44.1.3. Færni. 
Hann skal hafa sýnt hæfni sína í framkvæmd þeirra starfa sem honum eru 
veitt réttindi til. 

442. Skilyrði áritunar fyrir aðflugsstjórnarþjónustu. 
Umsækjandi um áritun skal fullnægja eftirfarandi kröfum um þekkingu, 
reynslu og færni í eftirfarandi greinum, að því er varðar flugvöll þann eða 
flugvelli þá sem sótt er um áritun fyrir. 

4491. Þekking. 

Hann skal sanna þekkingu sína á eftirfarandi atriðum: 

a) staðbundnum reglum um aðflug að flugvöllum og flugstjórnarsvið, 
b) flugleiðsögutækjum innan og í nánd við ábyrgðarsvæði hans, 
c) númerum, skammstöfunum og öðru, sem lýtur að veðurfregnum, ásamt 

sérkennum veðurfars sem líkleg eru að hafa áhrif á ábyrgðarsvæðinu, 
d) sérkennum flugumferðar í svæðinu, 

e) rafeindabúnaði sem notaður er við flugumferðarstjórn, 
f) samstarfi aðflugsstjórnarinnar við aðrar flugumferðarþjónustudeildir, 

eins og við á, 
g) landslagi og kennileitum, 
h) staðbundnum reglum um notkun og athuganir á brautarskyggni (RVR), 

eins og við á, 
i) aðferðum við leitar- og björgunarþjónustu og tiltækum gögnum hennar, 
D reglum sem gilda á staðnum um neyðarráðstafanir, og 

k) aðferðum við biðflug, aðflug, fráhvarfsflug og brottflug í blindflugs- 
skilyrðum. 

44.9,2. Reynsla. 

4.4.2.2.1. a) hann skal hafa lokið með fullnægjandi árangri viðurkenndu þjálfunar- 
námskeiði og starfað á fullnægjandi hátt undir stjórn fullgilds flus- 
umferðarstjóra ekki skemur en 3 mánuði á síðustu 12 mánuðum fyrir 

umsókn eða 
b) ef viðurkenndu þjálfunarnámskeiði hefur ekki verið lokið skal starfs- 

reynslan undir stjórn fullgilds flugumferðarstjóra hafa verið a. m. k. 
6 mánuðir á síðustu 12 mánuðum fyrir umsókn, 

c) ef umsækjandi hefur þegar skírteini flusumferðarstjóra með áritun fyr- 
ir fluturnsþjónustu eða flugstjórnarsvæðisþjónustu skal starfsreynslu- 
tíminn ekki vera skemmri en 2 mánuðir. 

4.4.2.2.2. Flugmálastjórn ákveður eftir aðstæðum hverju sinni hve mikil staðbundin 
reynsla er nauðsynleg til að öðlast áritun fyrir aðflugsstjórnarþjónustu á 
nýjum stað.
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Færni 
Hann skal hafa sýnt hæfni sína í framkvæmd þeirra starfa sem honum 
eru veitt réttindi til. 
Skilyrði árifunar fyrir flugstjórnarsvæðisþjónustu. 

Umsækjandi um áritun skal fullnægja eftirfarandi kröfum um þekkingu, 
reynslu og færni í eftirfarandi greinum að því er varðar flugstjórnarsvæði 
Það sem sótt er um áritun fyrir. 

Þekking. 
Hann skal sanna þekkingu sína á eftirfarandi atriðum: 

a) flugleiðsögsutækjum innan og í nánd við flugstjórnarsvæðið, 
b) gögnum um veðurupplýsingar og sérkennum veðurfars sem líkleg eru 

til að hafa áhrif á ábyrgðarsvæði hans, 

c) flugvöllum og sérkennum flugumferðar, 
d) samstarfi flugstjórnarmiðstöðvarinnar við aðrar flugumferðarþjónustu- 

deildir, 
e) viðeigandi atriðum um fjarskiptastöðvar, þar með talið hver tíðni þeirra 

og starfsemi er, 

f) landslagi og kennileitum, 
g) aðferðum við leitar- og björgunarþjónustu og tiltækum sögnum hennar, 

og 
h) aðferðum við hiðflug, aðflns, fráhvarfsflug og brottflug við blindflugs- 

skilyrði. 

Reynsla. 

a) hann skal hafa lokið með fullnægjandi árangri viðurkenndu þjálf- 
unarnámskeiði og starfað á fullnægjandi hátt undir stjórn fullgilds 
flngumferðarstjóra ekki skemur en 3 mánuði á síðustu 12 mánuðum 

fyrir umsókn, eða 
b) ef viðurkenndu þjálfunarnámskeiði hefur ekki verið lokið skal starfs- 

reynslan undir stjórn fullgilds flugumferðarstjóra hafa verið a.m.k. 
6 mánuðir á síðustu 12 mánvöðum fyrir umsókn, eða 

c) ef umsækjandi hefur skírteini flugumferðarstjóra með áritun fyrir 
flusturnsþjónustn eða aðflugsstjórnarbjónustu skal starfsreynslutím- 
inn undir stjórn fullsilds flngumferðarstióra ekki vera skemmri en 

2 mánuðir. 
Færni, 
Hann skal hafa sýnt hæfni sína Hl að levsa af hendi bau störf sem hon- 

um eru veitt réttindi fil. 
Skilyrði fyrir radaráritun. 

Umsækjandi skal hafa fullgilt skírteini flusumferðarstjóra, sbr. gr. 4.3.1., 

með heirri áritun sem krafist er á viðeigandi stað. Hann skal fullnægja 

kröfum um Þekkingu, skv. gr. 44.4.2., og reynslu, skv. gr. 44.4.3., um 

flnsvöll þann eða flusvelli þá og flugstjórnarsvæði, sem áritunar er 
óskað fyrir, með hliðsión af beim radar sem nota skal. 

Ath. 1: Þessar kröfur sera ráð fyrir að umsækjandi hafi viðeigandi 
áritun fyrir flugturnsbjónustn, aðflugsstjórnarþjónustu eða flus- 
stjórnarsvæðisþjónustu sem radarréttinda er óskað eftir. 

Ath. 2: Þetta ber ekki að skilja svo að radaráritun geti ekki verið inni- 
falin í áritun fyrir flugturnsbjónastu, aðflugsstjórnarbjónustu 
eða flugstjórnarsvæðisþjónustn. 

Radaráritun skiptist í áritanir fyrir PAR-aðflugsradar, SRE-aðflngsradar 
og svæðisradar. 

      tal
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Þekking. 
Hann skal sanna þekkingu sína á eftirfarandi atriðum: 
a) aðferðum til að tryggja rétta hæð yfir jörðu, þar með taldar við- 

eigandi ATS-flugleiðir og hindranalágmörk sem við eiga, 
b) sérkennum og flughæfi mismunandi tegunda loftfara, að því er varðar 

radarflugstjórn, 
c) grundvallaratriðum radartækni, 
d) sérkennum hlutaðeigandi radartækja, notkun þeirra og takmörkunum, 

þar með taldar takmarkanir vegna landslags, veðurskilyrða og ann- 
arrra airiða sem hafa áhrif á starfsemi þeirra, 

e) samstarfi innan flugumferðarþjónustudeildarinnar og við aðrar slíkar 
deildir, hvort sem þær eru búnar radar eða ekki, 

f) aðferðum við radarauðkenningu loftfara, eins og við á, og 
g) aðferðum við radarflugstjórn við aðflug, fráhvarfsflug, brotttlus og 

leiðarflug, eins og við á. 

Reynsla. 

a) hann skal hafa lokið með fullnægjandi árangri viðurkenndu nám- 
skeiði og hafa á fullnægjandi hátt starfað undir stjórn fullgilds flug- 
umferðarstjóra, sem hefur radarréttindi, eigi skemur en einn mánuð 
á síðustu 12 mánuðum, eða 

b) hann skal hafa starfað með fullnægjandi árangri undir stjórn fullgilds 
flugumferðarstjóra, sem hefur radarréttindi, eigi skemur en 3 mánuði 
á síðustu 12 mánuðum, að því tilskildu að 

i) ef umsækjandi á að starfa við PAR-aðflugsradar skal reynsla 
hans skv. lið a) eða b), fela í sér a.m.k. 200 slík aðflug. Af þeim 
skulu ekki vera fleiri en 100 í viðurkenndu þjálfunartæki og 
a.m.k. 50 leyst af hendi með PAR-aðflugsradar á þeim flug- 
velli þar sem umsækjandi hyggst starfa, 

ii) ef umsækjandi á að starfa við SRE-aðflugsradar skal reynsla 
skv. lið a), fela í sér a.m.k. 25 hringsjáraðflug (PPI) eða skv. 
lið b) fela í sér a.m.k. 50 hringsjáraðflug (PPI). Við öll aðflugin 
skulu hafa verið notuð sams konar raðartæki og það sem sótt er 
um réttindi fyrir. 

Ath.: Kröfur þær um reynslu, sem tilgreindar eru í gr. 44.4.3., má telja 
sem hluta af þeirri reynslu sem tekin er til greina og um getur í gr. 
4.4.2.2. c). 

Færni. 
Hann skal hafa sýnt hæfni sína í að leysa af hendi þau störf sem hon- 
um eru veitt réttindi til. 
Réttindi handhafa skírteinis flugumferðarstjóra og skilyrði sem fuli“ 
nægja þarf til að njóta þeirra. 

Að því tilskildu, að fullnægt sé kröfum þeim er greinir í gr. 1.25. og 
1.2.6., eru réttindi handhafa skírteinis flugumferðarstjóra, sem hefur eina 
eða fleiri neðantaldra áritana, svo sem hér greinir: 
Aritun fyrir flugturnsþjónustu: 

að annast eða hafa í sinni umsjá flugturnsþjónustu á þeim flugvelli 
sem hann hefur áritun fyrir, að því tilskildu að hann hafi kynnt sér allar 
upplýsingar sem máli skipta og í gildi eru. 
Aritun fyrir aðflugsstjórnarþjónustu : 
að annast eða hafa í sinni umsjá aðflugsstjórnarþjónustu við flugvöll 
eða flugvelli þá, sem hann hefur áritun fyrir, í því loftrými eða í El-
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teknum hluta þess sem flugmálastjórn hefur ákveðið að heyri undir 
hlutaðeigandi aðflugsstjórnarþjónustudeild enda hafi hann kynnt sér all- 
ar upplýsingar sem máli skipta og í gildi eru. 

Áritun fyrir flugstjórnarsvæðisþjónustu: 

að annast eða hafa í sinni umsjá þjónustu á því flugstjórnarsvæði eða 
á tilteknum hluta þess sem hann hefur áritun fyrir enda hafi hann kynnt 

sér allar upplýsingar sem máli skipta og í gildi eru. 

Radaráritun: 
að annast eða hafa í sinni umsjá stjórn flugumferðar sem hann hefur 

áritun fyrir, með 

a) notkun tilgreinds PAR-aðflugsradars á ákveðnum flugvelli, 

b) notkun tilgreinds SRE-aðflugsradars til aðflugsstjórnar í loftrými til- 

greindrar aðflugsstjórnardeildar, 

c) notkun tilgreinds svæðisradars til umferðarstjórnar í loftrými til- 

greindrar flugstjórnarmiðstöðvar. 

Gildistími áritana. 
Áritun fellur úr gildi þegar flugumferðarstjóri hefur ekki starfað sam- 

samkvæmt henni á 6 mánaða tímabili. Hafi áritun fallið úr gildi getur 

flugumferðarstjóri endurnýjað hana með því að standast sérstakt hæfni- 

próf (S-PT). Hann skal einnig standast hæfnipróf (PT) fyrir áritun þá, 

sem hann starfar eftir eigi sjaldnar en á tveggja ára fresti. 

Flugumsjónarmaður. 
Skilyrði fyrir útgáfu skírteinis. 

Umsækjandi um skírteini flugumsjónarmanns skal fullnægja eftirfarandi 

kröfum um aldur, þekkingu og menntun, reynslu og færni: 

Aldur. 
Hann skal ekki vera yngri en 21 árs. 

Þekking og menntun. 

Hann skal sanna þekkingu sína á eftirfarandi atriðum að því marki sem 

réttindi hans gefa tilefni til: 

a) gerð flugáætlana fyrir flugumferðarþjónustu og rekstrarflugáætlana, 

þar með talinn útreikningur á þyngdarpunkti, eldsneytiseyðslu og 

flugþoli ásamt vali á varaflugvöllum, 

b) notkun upplýsingarita fyrir flugs, svo sem flugmálahandbóka AIP, 

NOTAM, lykla og skammstafana, 

c) reglum og reglugerðarákvæðum um loftflutninga, 

d) aðferðum og venjum við flugumferðarstjórn sem varða starf flug- 

umsjónarmanna, 
e) flugveðurfræði, 

f) notkun og takmörkunum hæðarmæla, einkanlega mismunandi still- 

ingum þeirra, 

g) grundvallaratriðum um flugleiðsögu, sérstaklega á flugrekstri við blind- 

flugsskilyrði, 
h) aðferðum við flugleiðsögu, og 

i) fjarskiptaaðferðum við loftför og viðeigandi farþjónustustöðvar. 

Hann skal hafa lokið: 

a) a.m.k. eins árs almennu námi að loknum grunnskóla, með fullnæsj- 

andi árangri að mati skólans og hafa gott vald á íslensku máli, 

b) stúdentsprófi í ensku, stærðfræði og eðlisfræði, eða öðru hliðstæðu 

námi að mati flugmálastjórnar.



27. júlí 1978. 613 Nr. 301. 

4.5.1.3. 
4.,5.1.3.1. 

4.5.1.3.2. 

4.5.1.3.3. 
4.5.1.3.4. 

4.5.1.4. 

4.5.2. 

4.5.2.1. 

4,5.2.2. 

4.6. 
4.6.1. 
4.6.1.1. 

Vafaatriðum um það, hvort fyrrgreindum menntunarkröfum sé fullnægt, 
má vísa til menntamálaráðuneytisins til úrskurðar. 
Reynsla. 
Hann skal hafa á síðustu 3 árum fyrir umsókn lokið tveggja ára starfi 
í einhverri einni eða fleiri en einni eftirtalinna starfsgreina enda hafi 
hann verið starfsmaður í einhverri Þeirra ekki skemur en 1 ár: 
a) flugmaður í loftflutningum, 
b) flugleiðsögumaður í loftflutningum, 
c) fluglofiskeytamaður í loftflutningum, 
d) veðurfræðingur í sambandi við flugrekstur, 
e) flugumferðarstjóri eða tæknilegur umsjónarmaður með flugumsjón hjá 

flugfélagi sem rekur loftflutningastarfsemi, eða 
Hann skal hafa starfað sem aðstoðarmaður við flugumsjón með loft- 
flutningum eigi skemur en 1 ár á síðusiu 2 árum fyrir umsókn, eða 
Hafa lokið viðurkenndu þjálfunarnámskeiði með fullnægjandi árangri. 
Umsækjandi, sem fullnægir settum skilyrðum, samkvæmt gr. 4.5.1.3.1,, 
4.5.1.3.2. og 4.5.1.3.3., skal hafa starfað sem flugumsjónarmaður undir eftir- 
liti flugumsjónarmanns með full réttindi eigi skemur en 90 daga á síð- 
ustu 6 mánuðum fyrir umsókn. 

Færni. 

Hann skal sanna hæfni sína til að: 

a) gera á fullnægjandi hátt, á grundvelli daglegra veðurkorta og veður- 
skeyta, grein fyrir ríkjandi veðurfari á tiltekinni flugleið eða í nám- 
unda við hana og segja fyrir veðurbreytingar, sem varða loftflutninga, 
með sérstakri hliðsjón af tilteknum flugvöllum, 

b) ákvarða æskilegustu flugleið, 
c) annast flugumsjón og alla aðra aðstoð við flug í slæmum skilyrðum, 

svo sem handhafa skírteinis flugumsjónarmanns ber að gera. 
Réttindi handhafa skírteinisins og skilyrði sem fullnægja þarf til að 
njóta þeirra. 

Að því tilskildu, að fullnægt sé skilyrðum gr. Í.2.5., eru réttindi hand- 
hafa skírteinis flugumsjónarmanns þau að starfa sem flugumsjónarmaður 
á hverju því svæði sem hann fullnægir lágmarkskröfum fyrir að því 
tilskildu að hann haldi við hæfniskröfum þeim sem um getur í ICAO, 
viðbæti 6. 
Til þess að halda réttindum sínum skal handhafi skírteinis flugumsjón- 
armanns hafa starfað sem slíkur a.m.k. 6 mánuði á síðustu 24 mánuðum 
eða hafa staðist sérstakt hæfnipróf (S-PT), sem flugmálastjórn tekur gilt. 
Flugradíómaður. 
Skilyrði fyrir útgáfu skírteinis. 
Umsækjandi um skírteini flugradíómanns skal fullnægja eftirfarandi kröf- 
um um aldur, þekkingu, reynslu og færni. Einstaklingur má þó starfa 
sem flugradíómaður án þess að hafa skírteini enda fullnægi hann engu að 
síður kröfum þessum. 

Ath. 1: Samkvæmt ICAO viðbæti 10 er „Flugradið“ skilgreint sem radíó- 
stöð á landi sem veitir loftförum farstöðvarþjónustu. Í sérstökum 
tilvikum getur flugradíóstöð verið um borð í skipi eða í gervi- 
tungli. 

Ath. 2: Flugumferðarstjórar, sem fullnægja kröfum í gr. 4.4.1., teljast 
fullnægja kröfum þessum.
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Aldur. 
Hann skal vera a.m.k. 18 ára gamall. 

Þekking. 

Hann skal sanna þekkingu sína á eftirfarandi atriðum: 

a) undirstöðuatriðum í skipulagi talstöðvarkerfis sem notað er við flug- 

samgöngur, 

b) séreinkennum hátíðni og notkun mismunandi tíðniflokka, 

c) mælitækjum, ICAO-stafrófinu og orðasamböndum sem notuð eru í 

farstöðvarviðskiptum, 

d) táknmáli og skammstöfunum sem notaðar eru, 

e) skipulagi fastastöðvarþjónustunnar sem tengd er farstöðvarþjónusl- 

unni. Sérstaka áherslu skal leggja á nauðsyn skjótrar og tafarlausrar 

sendingar skilaboða til lofttfara og frá þeim, 

f) starfsaðferðum ÍCAO við fjarskipti, þróun og beitingu þeirra. Áhersla 

skal lögð á hvernig bregðast skuli við í neyðartilvikum, 

g) íslensku og ensku, þar sem þess er þörí, án hreims eða málgalla sem 

myndu spilla fyrir radióviðskiptum, og 

h) almennum skilningi á flugumferðarstjórnarþjónustu. 

Reynsla. 
Hann skal hafa: 

a) lokið með fullnægjandi árangri viðurkenndu námskeiði á síðustu 12 

mánuðum fyrir wmsókn og hafa slarfað með fullnægjandi árangri 

undir stjórn fullgilds flugradiómanns eigi skemur en 2 mánuði, eða 

b) starfað með fullnægjandi árangri undir stjórn fullgilds flugradiómanns 

eigi skemur en 6 mánuði á síðustu 12 mánuðum fyrir umsókn. 

Færni. 
Hann skal sýna eða hafa sýnt hæfni sína í að: 

a) meðhöndla og hagnýta venjuleg sendi- og móttökutæki sem í notkun 

eru, 
b) leysa af hendi daglegt eftirlit og skoðanir á radiótækjum sem hann 

notar. Skoðanir þessar skulu vera svo nákvæmar að hann geti fundið 

og gert við bilanir sem algengastar eru enda þurfi ekki sérhæft tæki 

til viðgerðanna, 

c) senda talskeyti, beita réttri senditækni, hafa góðan og skýran framburð, 

d) taka á móti talskeytum, og þar sem það er nauðsynlegt, skrá radíóð- 

merki og skeyti jafnhraðan á ritvél. 

Ef óskað er eftir auknum réttindum sem taka til símritunar skal um- 

sækjandi sanna eða hafa sannað hæfni sína í að: 

i) senda og taka á móti hljóðmerkjum hins alþjóðlega morskerfis (stafir, 

tákn og punktamerki) á hraða sem er ekki minni en 16 samstæður 

á mínútu og í mæltu máli á hraða sem er ekki minni en 20 orð á 

mínútu. Táknasamstæður skulu að jafnaði hafa 5 stafi hver. Tölustaf- 

ur og greinarmerki teljast 2 stafir. Í mæltu máli skulu að jafnaði 

vera 5 stafir í orði. Sérhvert próf skal vara eigi skemur en 5 mín- 

útur, og 
ii) meðhöndla og stilla stjórntæki venjulegs símritabúnaðar flugstöðvar. 

Réttindi fullgilds flugradíómanns og skilyrði þau sem fullnægja þarf 

til þess að njóta þeirra. 

Að því tilskildu, að fullnægt sé þeim kröfum sem tilgreindar eru í gr. 1.2.5. 

og 4.6.2.2., eru réttindi fullgilds flugradíómanns þau að hann má starfa
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4.6.2.2. 

ál
 |

 

1.1. 

5.1.3.2. 

sem slíkur í flugradíóstöð, að því tilskildu að hann hafi kynnt sér allar 
tiltækar upplýsingar sem máli skipta um tæjabúnað og tækni sem notuð 
er í hlutaðeigandi flugradíóstöð. 
Ef þekking og hæfni umsækjanda hefur einnig verið sannreynd að því 
er varðar símritun þá má flugmálastjórn með áritun auka réttindi skír- 
teinishafa þannig að þau nái einnig til þess að hagnýta símrita. Hand- 
hafi slíks skirteinis má hagnýta morslykla jafnt og talstöðvartæki í 
flugradíóstöð. 

V. KAFLI 

GERÐ SKÍRTEINA 

Skírteini útgefin af flugmálastjórn samkvæmt þessari reglugerð, skulu 

gerð Í samræmi við eftirfarandi ákvæði: 

Atriði. 
Eftirfarandi atriði skulu koma fram á skírteininu: 

1. Nafn ríkisins (feitu letri). 

Il. Tegund skírteinisins (mjög feitu letri). 
líl. Númer skírteinisins með arabískum tölum. 
ÍV. Fullt nafn skírteinishafa. 
V. Heimilisfang skírteinishafa. 
Ví. Þjóðerni skírteinishafa. 
VíI. Eiginhandarundirskrift skírteinishafa. 
VIT. Útgefandi skírteinisins og, ef nauðsynlegt er, með hvaða skilyrð- 

um skírteinið er útgefið. 
IX. Ákvæði um gildistíma og réttindi skírteinishafa. 
X. Undirskrift fulltrúa flugmálastjórnar og dagsetning útgáfu skírteinis- 

ins. 
KI. Stimpill flugmálastjórnar. 
XII. Áritanir, þ. e. flokksáritanir, tegundaráritanir, radaráritanir o. s. frv. 
KIlI. Athugasemdir, þ. e. sérstakar athugasemdir um takmörkun réttinda 

og aukin réttindi. 
XIV. Sérhver önnur atriði er flugmálastjórn æskir. 

Efni. 
Skírteinin skulu gerð úr fyrsta flokks pappír eða öðru hentugu efni og 
atriðin í 5.1.1. skulu sjásí bar greinilega. 
Litur. 
Ef pappír af sama Mi er notaður fyrir allar tegundir skírieina skal 
hann vera hvítur. 
Ef sérhver tegund skírteina er einkennd ákveðnum lit, skal það vera á 

eftirfarandi hátt: 

a) Einkaflugmaður/flugvél — ljósbrúnt. 

b) Atvinnuflugmaður ÍlI. flokks/flugvél —- ljósblátt. 
ce) Atvinnuflugmaður H. flokks/flugvél — dökkblátt. 

d) Atvinnuflugmaður 1. flokks/flugvél — dökksrænt. 
e) Flugleiðsögumaður — rautt. 
f) Flngloftskeytamaður — rauðgult. 
g) Flugvélstjóri — brúnt. 
h) Svifflugmaður — bleikt. 

i) Stjórnandi loftbelgs — fjólublátt. 
1) Einkaflugmaður/þyrla — ljósgrátt. 

k) Atvinnuflugmaður HI. flokks/þyrla — dökkgrátt.
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I) Atvinnuflugmaður 1. flokks/þyrla — tvær eða fleiri dökkgráar rendur 
á hvítum grunni. 

m) Flugvéltæknir — |. flokks — rauðbrúnt. 
n) Flugvéltæknir — I. flokks — rauðbrúnt. 
o) Flugumferðarstjóri — gult. 
p) Flugumsjónarmaður — ljósgrænt. 
q) Flugradíómaður — tvær eða fleiri rauðgular rendur á hvítum grunni. 

Tungumál. 

Skírteinin skulu prentuð á íslensku og heiti atriða no. Í, 11., VI, IX., 
XII., XIII. og XIV. í grein 5.1.1. þýdd á ensku. 

Stærð og niðurröðun atriða: 

Niðurröðun atriða. 
Atriði skulu tölusett rómverskum tölustöfum eins og segir í gr. 5.1.1. 
og Í samræmi við nefnda gr. Niðurröðun má vera sú er best þykir henta 
en samræmi skal vera milli hinna ýmsu gerða skirteina. 

Stærð. 
Stærðin skal ekki vera meiri en 15X19 em. 
Ath.: Til þess er ætlast að skírteinin séu eins lítil og hentugt er og geti 

samanbrotin verið í venjulegu veski. 

VI. KAFLI 

HEILBRIGÐISSKILYRÐI 

Almenn heilbrigðisskilyrði. 

Ógerningur er að rekja vísireglur í þessum kafla nægilega í smáatriðum, 

þannig að þær nái yfir öll einstök tilvik, og verða því margar ákvarð- 

anir, sem varða mat á heilbrigðisástandi, háðar dómgreind og skynsemi 

hlutaðeigandi trúnaðarlækna flugmálastjórnar. Slíkt mat skal því reist 

á nákvæmri læknisrannsókn í samræmi við almennar lækningakröfur, 

enda sé höfð nægileg hliðsjón af þeim réttindum, sem um er sótt, og þeim 

skilyrðum sem líklegt er að beita þurfi réttindunum við. 

Læknir sá, sem um rannsóknina sér, skal tilkynna flugmálastjórn sér- 

hvert tilvik þar sem sýnd hæfni, dugnaðrr og reynsla geta að hans áliti 

vegið upp á móti því að fullnægt sé seitum heilbrigðisskilyrðum, án 

þess að dregið sé úr hæfni til að gegna þeim störfum á öruggan hátt 

sem útgefið skírteini veitir rétt til. 

Ath.: Athygli er vakin á greinum 1.24. — 1.2.6., sérstaklega gr. 1.2.44. 

Umsækjandi skal gefa undirritaða yfirlýsingu um sjúkrasögu sína og 

fjölskyldu sinnar, þar með taldar erfðir innan fjölskyldunnar. Athygli 

umsækjanda skal vakin á nauðsyn þess að yfirlýsing þessi sé eins nákvæm 

og vitneskja hans leyfir og að farið verði með rangar upplýsingar Í sam- 

ræmi við gr. 1.2.4.2.1. 
Fyrsta rannsókn og síðari rannsóknir. 

Heilbrigðisskilyrði til endurnýjunar skírteinis og áritunar skulu vera þau 
sömu og við fyrstu útgáfu skírteinis eða áritunar nema þau sem sérstaklega 

er getið um í þessum kafla. 

Ath.: Tímabilið milli venjulegra læknisrannsókna til staðfestingar á því, 

hvort líkamleg og andleg hreysti sé ennþá nægileg, er tilgreint í sr. 

1.2.5.2. og í töflu um heilbrigðisskilyrði gr. 6.6. 

Skilyrði um líkamshreysti og andlega heilbrigði fyrir útgáfu, endurnýjun 

og áritun skírteina.
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6.2.1. 

6.2.1.1. 

6.2.1.2. 

6.2.1.3. 

6.2.1,3.1. 

6.2.1.4. 

6.2.1.5. 

6.2.1.6. 

Skilyrði um líkamshreysti og andlega heilbrigði no. 1. 
Læknisrannsókn og mat skulu styðjast við eftirfarandi skilyrði um lík- 
amshreysti og andlega heilbrigði: 
Umsækjandi skal vera laus við: 

a) hvers konar afbrigðileika, meðfæddan eða fenginn, eða 
b) hvers konar virka, óvirka, bráða eða langvinna vanhæfi, eða 
c) hvers konar sár, áverka eða eftirstöðvar aðgerða, 
sem gætu haft í för með sér svo verulega óhæfni að líkindi væru til að 
truflað gætu örugga stjórn lofifars í hvaða hæð sem er meðan á löngu 
eða erfiðu flugi stendur. 

Umsækjandi má ekki þjást af sjúkdómi eða vanhæfi til starfa sem ef til vill 
gæti skyndilega gert hann ófæran til að stjórna loftfari örugglega. 
Í sjúkrasögu eða læknisrannsókn umsækianda má ekkert koma fram 
sem samkvæmt viðurkenndu læknisfræðilegu mati gerir umsækjanda 
ókleift að neyta á öruggan hátt þeirra réttinda sem skírteini það eða 
áritun veitir sem sótt er um eða þegar er fengið. Þau atriði, sem undir 
þetta heyra, eru eftirfarandi: 

a) geðveiki, 
b) ofdrykkja, 
c) lyfjaávani (drug dependance), 
d) hvers konar geðræn truflun, sérstaklega ef um svo alvarlega truflun 

er að ræða að umsækjandi hafi hvað eftir annað gerst sekur um 
brotlegt athæfi, 

e) afbrigðilegt seðlag eða taugaveiklun. 
Í sjúkrasögu eða læknisrannsókn umsækjanda má ekki koma fram neins 
konar afbrigðilegt geðlag, andleg truflun eða taugaveiklun, sem sam- 
kvæmi viðurkenndu læknisfræðilegu mati sæti bent til að umsækjandi 
innan tveggja ára frá læknisskoðun verði óhæfur til þess að neyta á ör- 
uggan hátt þeirra réttinda sem skírteini það eða áritun veitir sem sótt er 
um eða þegar er fengið. 

Ath.: Umsækjandi, sem hefur fengið bráðan geðsjúkdóm af völdum eitr- 
unar, þarf ekki að teljast óhæfur ef hann hefur ekki orðið fyrir 
neinum varanlegum skaða. 

Í sjúkrasögu eða við læknisrannsókn umsækjanda mega ekki koma fram 
eftirfarandi atriði: 

a) virkur eða óvirkur sjúkdómur í taugakerfinu sem að viðurkenndu 
læknisfræðilegu mati gæti truflað örugga stjórn loftfars, 

b) flogaveiki, 
c) hvers konar truflun meðvitundar án fullnægjandi læknisfræðilegrar 

skýringar á orsök hennar. 
Umsækjandi, sem hlotið hefur höfuðmeiðsli sem að viðurkenndu læknis- 
fræðilegu mati gætu truflað örugga stjórn loftfars, skal ekki talinn hæfur. 
Umsækjandi má ekki þjást af neinum meðfæddum né fengnum hjarta- 
galla sem er líklegur til þess að geta truflað örugga stjórn loftfars. Ef 
umsækjandi hefur þjáðst af kransæðastíflu skal hann ekki talinn hæfur. 

Ath.: Algengt óregluástand, svo sem mishraðan hjartslátt við andardrátt, 
óregluleg aukaslög hjartans, sem hverfa við áreynslu, aukinn hjart- 
sláttarhraða, sem stafar af geðshræringu eða áreynslu, eða hægan 
hjartslátt án misræmis milli slaga fram- og afturhólfa (auriculo- 
ventricular dissoeiation), má telja innan iakmarka hins eðlilega.
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Hjartalínuritun skal vera hluti hjartarannsóknar við fyrstu útgáfu skir- 
teinis og skal endurtekin við endurrannsókn umsækjanda á aldrinum 
30 til 40 ára, a.m.k. á tveggja ára fresti og eftir það ekki sjaldnar en 
árlega. 

Ath.: Tilgangur venjulegrar hjartalínuritunar er að greina sjúkdómstil- 
felli. Hún er þó engan veginn næg ástæða til að réttlæta það, að 
umsækjandi sé talinn óhæfur, án frekari nákvæmrar rannsóknar 

á æðakerfi hjartans. 

Blóðþrýstingur (efra og neðra mark) skal vera eðlilegur. 

Ath.: Ef umsækjandi notar lyf gegn háum blóðþrýstingi telst hann ekki 
hæfur, nema ef um er að ræða lyf“ sem að viðurkenndu læknis- 

fræðilegu mati samræmist öruggri stjórn loftfars. 

Ekki mega vera neinar starfrænar né vefrænar veilur í æðakerfinu. 
Ekki má vera um neina bráða sjúkdóma í lungum, miðmæti (mediastin- 
um) né brjósthimnu (pleura) að ræða. Röntgenmyndataka skal vera 
hluti læknisrannsóknar í þeim tilvikum þar sem vafi leikur á sjúkdóms- 
greiningu. 
Röntgenmyndataka skal vera hluti fyrstu rannsóknar í brjóstholi og 

skal endurtaka hana reglulega eftir það. 
Umsækjandi með meiri háttar sköddun á brjóstveggnum, innfallinn 
brjóstkassa, ásamt afleiðingum uppskurðar, sem hefur í för með sér 
minnkun á öndunarhæfni í mikilli hæð ska! ekki talinn hæfur. 
Umsækjandi með lungnaþembu sem er á því stigi að einkenni koma Í 

ljós, skal ekki talinn hæfur. 

Umsækjandi með virka lungnaberkla telst ekki hæfur. Ef um óvirk eða 
læknuð mein er að ræða sem greina má sem berkla eða ætla má að séu 

berklakyns má telja umsækjanda hæfan. 
Þegar vafi leikur á, hversu virkt meinið er, og virk einkenni koma ekki 

fram við rannsókn þá skal ekki telja umsækjanda hæfan í a.m.k. 3 
mánuði eftir læknarannsóknina. Að þeim tíma liðnum skal enn taka 
röntgenmynd af brjóstholinu og bera hana vandlega saman við þá upp- 
runalegu. Ef ekki koma fram nein merki um að sjúkdómurinn þróist 
áfram og engin almenn einkenni sem varða brjóstholið þá má telja um- 
sækjanda hæfan í 3 mánuði. Þessa rannsókn skal endurtaka á þriggja 
mánaða fresti og endurnýja réttindi umsækjanda til þriggja mánaða í 
senn. Þegar umsækjandi hefur gengist undir þessar rannsóknir samfellt 
í 2 ár a.m.k. og samburður röntgenmynda synir engar breytingar, eða 
aðeins að meinið virðist dvína, þá má líta svo á að meinið sé „óvirkt“ eða 

„læknað“. 
Umsækjandi með sjúkdóm, sem veldur vanhæfi og er samfara veru- 
legum truflunum í meltingarfærum og líffærum sem þeim eru tengd 
(adnexae), skal ekki talinn hæfur. 
Þess skal krafist að umsækjandi hafi engan voti af kviðsliti. 
Umsækjandi með hvers konar afleiðingar sjúkdóms eða uppskurðar á 
meltingarvegi og liffærum, sem honum eru tengd (adnexae), sérstaklega 
lokun líffæris vegna þrengsla eða þrýstings á líffæri sem gætu valdið 
skyndilegri óhæfni skirteinishafa á flugi skal ekki talinn hæfur. 
Umsækjandi, sem hefur gengist undir meiri háttar skurðaðgerð á gall- 
gangi eða á meltingarvegi og þeim líffærum, sem honum eru tengd, sem 
haft hefur í för með sér brottnám að hluta eða öllu leyti eða breytingu 
á einhverjum hluta líffæra þessara, skal ekki talinn hæfur þar til trún-
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aðarlæknir flugmálastjórnar hefur kyent sér öll sögn, sem lúta að að- 
gerðinni, og að því loknu metið afleiðingar og áhrif skurðaðgerðarinn- 

ar ólíklegar til þess að valda skyndilegri óhæfni á flugi. 
6.2.1.17. — Umsækjandi með efnaskipta-, næringar- og innrennsliskirtlatruflanir, sem 

gætu haft áhrif á örugga stjórn loftfars, skal ekki talinn hæfur. 
6.2.1.18. — Umsækjandi með sykursýki, sem hægt er að meðhöndla án sykursýkis- 

lyfja, skal talinn hæfur. 
6.2.1.19. Umsækjandi með svo mikla miltisstækkun að miltið nær stöðugt niður 

fyrir brún rifjahylkis skal ekki talinn hæfur. 
6.2.1.20. Umsækjandi með greinilega stækkun á einstökum eitlum eða eitlakerfi 

líkamans í heild skal ekki talinn hæfur. Ef umsækjandi gengur með 
blóðsjúkdóm skal hann ekki talinn hæfur. 

6.2.1,20.1. Í þeim tilvikum, sem nefnd eru í gr. 8.2.1.20. þar sem ástandið er tíma- 
bundið, skal umsækjandi ekki talinn hæfur í bili. 

6.2.1.21. Umsækjandi með merki um vefræna sjúkdóma í nýrum skal ekki talinn 
hæfur. Ef aðeins er um tímabundinn siúkdóm að ræða skal umsækiandi 

ekki talinn hæfur í bili. Í þvagi mega ekki vera nein óeðlileg efni sem 
trúnaðarlæknir telur af sjúklegum uppruna. Umsækjandi með hvers kon- 
ar einkenni um sjúkdóma í þvagvegum og kynfærum skal ekki talinn 
hæfur. Ef um tímabundið ástand er að ræða skal umsækjandi ekki tal- 
inn hæfur í bili. 

2.1.22. Ef um er að ræða hvers konar afleiðinsar siúkdóms eða uppskurðar á 
nýrum eða þvagvegum, séstaklega lokun lHffæris sem stafar af þrenssl- 
um eða þrýstingi, sem gæti orsakað skyndilega óhæfni, skal umsækjandi 
ekki talinn hæfur. Ef annað nýra hefur verið numið burt en hitt starfar 
eðlilega án hækkaðs blóðþrýstings eða þvageitrunar má telja umsækj- 
anda hæfan. 

6.2.1.22.1. Umsækjandi, sem hefur gengist undir meiri háttar skurðaðserð á þvag- 
færum sem haft hefur í för með sér brottnám að hluta eða öllu leyti eða 
breytingu á einhverjum hluta líffæra þessara, skal ekki talinn hæfur þar 

til trúnaðarlæknir flugmálastjórnar hefur kvnnt sér öll gögn, sem lúta 
að aðgerðinni, og að því loknn metið afleiðingar og áhrif skurðaðgerð- 

arinnar ólíklega til þess að valda skyndilegri óhæfni á flugi. 

6.2.1.23. — Tmsækjandi. sem haft hefur sárasótt og sækir um skírteini í fyrsta sinn, 
skal leggja fram sögn sem sanna trúnaðarlækni að hann hafi gengist 
undir fullnægjandi meðferð. 

62.1.24. Kona, sem haft hefur verulega óreglu á Höðum sem ekki hefur lagast við 
viðeigandi meðferð og líklegt er að trufli örugsa stjórn loftfars, skal 

ekki teljast hæf. Ef álitið er að um þungun sé að ræða skal umsækjandi 

ekki talinn hæfnr í bili. Eftir fósturlát eða fæðingu skal konn ekki leyft 
að neyta réttinda skírteinis síns fyrr en hún hefur gengist undir nýja 
læknisskoðun os verið talin hæf. 

62.1.24.1. Umsækjanda, sem hefur sengist undir skurðaðgerð við kvensjúkdómi, skal 
meta í hvert sinn eftir atvikum. 

6.2.1.25. Ef nm er að ræða einhvers konar virkan sjúkdóm í beinum, liðamótum, 

vöðvum eða sinum eða einhvers konar starfrænar afleiðingar af með- 
fæddum eða fengnum sjúkdómi skal umsækjandi ekki talinn hæfur. Ef 

um er að ræða starfrænar afleiðingar mein. í beinum, liðamótum, vöðv- 
um eða sinum og tiltekna líffærasalla. sem ekki mundu trufla örugga 
stjórn loftfars í hvaða hæð sem er og meðan á löngu eða erfiðu flugi 

stendur má telja umsækjanda hæfan.
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Ekki má vera: 

a) neitt sjúklegt ástand, brátt eða langvinnt í innra eyra eða miðeyra, 

b) neitt ógróið op á hljóðhimnu. Ef hins vegar er um að ræða eitt þurrt 
op sem ekki stafar af smitandi sjúkdómi má telja umsækjanda hæfan. 
Við þessar aðstæður skal skírteini hvorki gefið út né endurnýjað 
nema viðeigandi kröfum um heyrn í gr. 65. sé fullnægt, 

c) nein varanleg stífla í kokhlustum, 

d) nein varanleg truflun í völundarhúsi. Ef um tímabundið ástand er 
að ræða má telja umsækjanda ekki hæfan í bili, 

Ath.: Frá heyrnarkröfum er greint í einstökum atriðum í gr. 6.5. 

Nasagöng skulu vera vel opin báðum megin. Engin veruleg missmíði 
eða alvarleg, bráð eða langvinn íserð má vera í koki eða efri öndunar- 
vegi. Ef umsækjandi er málhaltur eða stamar skal hann ekki talinn 
hæfur. 

Skilyrði um líkamshreysti og andlega heilbrigði no. 2. 

Læknisrannsókn og mat skulu styðjast við eftirfarandi skilyrði um lik- 
amshreysti og andlega heilbrigði. 

Ath.: Athygli skal vakin á því hve líkir textarnir í gr. 6.2.1. og gr. 6.2.2. 
eru. Aðalmunurinn er í notkun þeirra. Í skilyrðum um líkams- 
hreysti og andlega heilbrigði no. 2 koma fyrir setningar eins og 
„örugg ástundun skyldustarfa“ í stað nánari ákvæða í heilbrigðis- 
skilyrðunum no. 1 eins og „örugg stjórn loftfars“. Hlutaðeisandi 
trúnaðarlæknir flugmálastjórnar setur því, með notkun slíkra 
ákvæða, metið umsækjanda hæfan skv. heilbrigðisskilyrðum no. 
2 þótt hann hefði ekki verið talinn hæfur samkvæmt ákvæðum 
í heilbrigðisskilyrðum no. 1. 

Umsækjandi skal vera laus við: 

a) hvers konar afbrigðileika, meðfæddan eða fenginn, eða 

b) hvers konar virka, óvirka, bráða eða langvinna vanhæfi, eða 
c) hvers konar sár, áverka eða eftirstöðvar aðgerða, 

sem gætu haft í för með sér svo verulega óhæfni að líkindi væru til að 
truflað gætu örugga ástundun skyldustarfa í hvaða hæð sem er meðan 
á löngu eða erfiðu flugi stendur. 
Umsækjandi má ekki þjást af sjúkdómi eða vanhæfi til starfa sem ef 
til vill gætu skyndilega gert hann ófæran til að vinna skyldustörf sin 
örugglega. 

sjúkrasögu eða við læknisrannsókn umsækjanda má ekkert koma fram 
sem að viðurkenndu læknisfræðilesu mati gerir umsækjanda óhæfan 
að neyta á öruggan hátt þeirra réttinda sem skírteini það eða áritun 
veitir sem sótt er um eða þegar er fengið. Þau atriði, sem undir þetta heyra, 
eru eftirfarandi: 

a) geðveiki, 
b) ofdrykkja, 
c) lyfjaávani (drug dependance), 
d) hvers konar seðræn truflun, sérstaklega ef um svo alvarlega truflun 

er að ræða að umsækjandi hafi hvað eftir annað gerst sekur um brot- 
legt athæfi, 

e) afbrigðilegt geðlas eða taugaveiklun. 

Í sjúkrasögu eða læknisrannsókn umsækjanda má ekki koma fram neins 
konar afbrigðilegt seðlag, andleg truflun eða taugaveiklun sem samkvæmt
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6.2.24. 

6.2.2.5. 

6.2.2.6. 

6.2.2.7. 

6.2.2.8. 

6.22.9. 
6.2.2.10. 

6.2.2.10.1. 

6.2.2.11. 

6.2.2.12. 

viðurkenndu læknisfræðilegu mati gæti bent til að umsækjandi innan 
tveggja ára frá læknisskoðun verði óhæfur til þess að neyta á öruggan 
hátt þeirra réttinda sem skírteini það eða áritun veitir, sem sótt er um 

eða þegar er fengið. 

Ath.: Umsækjandi sem hefur fengið bráðar geðsjúkdóm af völdum eitr- 
unar þarf ekki að teljast óhæfur ef hann hefur ekki orðið fyrir 

neinum varanlegum skaða. 

Í sjúkrasögu eða við læknisrannsókn umsækjanda mega ekki koma fram 

eftirfarandi atriði: 

a) virkur eða óvirkur sjúkdómur í taugakerfinu sem að viðurkenndu 
læknisfræðilegu mati gæti truflað örugga ástundun skyldustarfa, 

b) flogaveiki, 
c) hvers konar truflun meðvitundar án fullnægjandi læknisfræðilegrar 

skýringar á orsök hennar. 

Umsækjandi, sem hlotið hefur höfuðmeiðsl sem að viðurkenndu læknis- 
fræðilegu mati geta truflað örugga ástundun skyldustarfa, skal ekki tal- 
inn hæfur. 

Umsækjandi má ekki þjást af neinum meðfæddum né fengnum hjarta- 
galla sem gæti truflað örugga ástundun skyldustarfa. Ef umsækjandi 
hefur þjáðst af kransæðastíflu skal hann ekki talinn hæfur. 

Ath.: Algengt óregluástand, svo sem mishraðan hjartslátt við andardrátt, 
óregluleg aukaslög hjartans, sem hverfa við áreynslu, aukinn hjart- 
sláttarhraða, sem stafar af geðshræringu eða áreynslu, eða hægan 
hjartslátt án misræmis milli slaga fram- og afturhólfa (auriculo- 
ventricular dissociation), má telja innan takmarka hins eðlilega. 

Hjartalínuritun skal vera hluti hjartarannsóknar við fyrstu útsáfu skír- 
teinis og skal endurtekin við endurrannsókn umsækjanda á aldrinum 
30 til 40 ára, a.m.k. á tveggja ára fresti og eftir það ekki sjaldnar en 
árlega. 

Ath.: Tilgangur veniulegrar hjartalínuritunar er að greina sjúkdómstil- 
felli. Hún er þó engan veginn næg ástæða til að réttlæta það að 
umsækjandi sé talinn óhæfur án frekari nákvæmrar rannsóknar á 
æðakerfi hjartans. 

Blóðþrýstingur (efra og neðra mark) skal vera eðlilegur. 
Ath.: Ef umsækjandi notar lyf segn háum blóðþrýstingi telst hann ekki 

hæfur, nema ef um er að ræða lvf sem að viðurkenndu læknis- 
fræðilegu mati trufla ekki örugga ástundun skyldustarfa. 

Ekki mega vera neinar starfrænar né vefrænar veilur í æðakerfinu. 
Ekki má vera um neina bráða sjúkdóma í lunsum, miðmæti (mediast- 
inum) né brjósthimnu (pleura) að ræða. Röntgenmvndataka skal vera 

hluti læknisrannsóknar í þeim tilvikum þar sem vafi leikur á um sjúk- 
dómsgreiningu. 

Röntgenmyndataka skal vera hluti fyrstu rannsóknar í brjóstholi og 
skal endurtaka hana reglulega eftir það. 

Umsækjandi með meiri háttar sköddun á brjóstvegsnum, innfallinn brjóst- 
kassa, ásamt afleiðinsum uppskurðar sem hefur í för með sér minnkun á 
öndunarhæfni í mikilli bæð skal ekki talinn hæfur. 

Umsækjandi með lungnaþembu, sem er á því stigi að einkenni koma í 
ljós, skal ekki talin hæfur.
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6.2.2.13. Umsækjandi með virka lungnaberkla telst ekki hæfur. Ef um er að ræða 
óvirk eða læknuð mein sem greina má sem berkla eða ætla má að séu 
berklakyns má telja umsækjanda hæfan. 

6.2.2.13.1. Þegar vafi leikur á, hversu virkt meinið er, og virk einkenni koma ekki 

fram við rannsókn þá skal ekki telja umsækjanda hæfan í a.m.k. 3 mánuði 
eftir læknisrannsóknina. Að þeim tíma liðnum skal enn taka röntgenmynd 
af brjóstholinu og bera hana vandlega saman við þá upprunalegu. Ef 
ekki koma fram nein merki um að sjúkdómurinn þróist áfram og engin 
almenn einkenni sem varða brjóstholið þá má telja umsækjanda hæfan 
í 3 mánuði. Þessa rannsókn skal endurtaka á þriggja mánaða fresti og 
endurnýja réttindi umsækjanda til þriggja mánaða í senn. Þegar um- 
sækjandi hefur sengist undir þessar rannsóknir samfellt í 2 ár a.m.k. 
og samanburður röntsenmynda sýnir engar breytingar, eða aðeins að 
meinið virðist dvína, þá má líta svo á að meinið sé „óvirkt“ eða „læknað“. 

6.2,2.14. Umsækjandi með sjúkdóm, sem veldur vanhæfi og er samfara verulegum 
truflunum í meltingarfærum og líffærum sem þeim eru tengd (adnexae), 
skal ekki talinn hæfur. 

6.2.2.15. Þess skal krafist að umsækjandi hafi engan voit af kviðsliti. 
62.2.16.  Umsækiandi með hvers konar afleiðingar sjúkdóms eða upnskurðar á 

meltingarvegi og líffærum sem honum eru tengd (adnexae), sérstaklega 
lokun líffæris vegna þrengsla eða þrýstings á liffæri sem gætu valdið 
skyndilegri óhæfni skírteinishafa á flugi, skal ekki talinn hæfur. 

',2.2.16.1. Umsækjandi, sem hefur gengist undir meiri háttar skurðaðgerð á gall- 

gangi eða á meltingarvegi og þeim Hffærum, sem honum eru tengd, og 
haft hefur í för með sér brottnám að hluta eða öllu leyti eða breytingu á ein- 
hverjum hluta líffæra bessara. skal ekki talinn hæfur þar fil trúnaðar- 
læknir flugmálastjórnar hefur kynnt sér öll gögn, sem lúta að aðgerð- 
inni, og að því loknu metið afleiðingar og áhrif skurðaðgerðarinnar 

ólíklegar Hl þess að valda skyndilesri óhæfni á flugi. 
6.2.2.17. Umsækjandi með efnaskipta-, nærinsar- og innrennsliskirtlatruflanir, sem 

sætu hindrað örugga ástundun skvldustarfa, skal ekki talinn hæfur. 
6.2.2.18. Umsækjandi með sykursýki, sem hæst er að meðhöndla án sykursýkis- 

lvfja, skal talinn hæfur. 
6 2.2.19. — Tmsækiandi með svo mikla miltisstækkun. að miltið nær stöðugt niður 

fyrir brún rifjahvlkis, skal ekki talinn hæfur. 

t.2.220. Umsækjandi með greinilega stækkun á einstökum eilum eða eitlakerfi 
líkamans í heild skal ekki talinn hæfur. Ef umsækjandi gengur með 

blóðsjúkdóm skal hann ekki talinn hæfur. 
6.2,2.20.1. Í þeim tilvikum, sem nefnd eru í gr. 62.2.20., þar sem ástandið er tíma- 

bundið, skal umsækjandi ekki talinn hæfur í hili. 

#,9.2.91. Umsækjandi með merki um vefræna sjúkdóma í nýrum skal ekki talinn 
hæfur. Ef aðeins er um tímabundinn sjúkdóm að ræða skal umsæki- 
andi ekki talinn hæfur í bili. Í þvagi mega ekki vera nein óeðlileg efni 
sem trúnaðarlæknir telur af sjúklegum uppruna. Umsækiandi með hvers 
konar einkenni um sjúkdóma í þvagsvegum og kynfærum skal ekki tal- 
inn hæfur. Ef um tímabundið ástand er að ræða skal umsækjandi ekki 

talinn hæfur í bili. 

(,2,2.29. Ef um er að ræða einhvers konar afleiðingar sjúkdóms eða uppskurðar 

á nýrum eða þvagvegum, sérstaklega lokun líffæris sem stafar af brenssl- 
um eða þrýstinsi, sem sæti orsakað skyndilega óhæfni, skal umsækjandi 

ekki talinn hæfur. Ef annað nýra hefur verið numið burt en hitt starfar 

TR
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G.2.2,22.1. 

6.2.2.23. 

6.2.2.26. 

6231. 

eðlilega án hækkaðs blóðbrystinss eða bvageitrunar má telja umsækij- 
anda hæfan. 
Umsækjandi, sem hefur sengist undir meiri háttar skurðaðgerð á þvags- 

færum sem haft hefur í för með sér brottnám að hluta eða öllu leyti eða 
breytingu á einhverjum hluta líffæra þessara, skal ekki talinn hæfur 
þar til trúnaðarlæknir flugmálastjórnar hefur kynnt sér öll gögn, sem 
lúta að aðgerðinni, og að því loknu metið afleiðingar og áhrif skurð- 
aðgerðarinnar ólíklega til þess að valda skyndilegri óhæfni á flugi. 
Umsækjandi, sem haft hefur sárasótt og sækir um skírteini í fyrsta sinn, 
skal leggja fram gögn sem trúnaðarlæknir telur sanna að hann hafi 
gengist undir fullnægjandi meðferð. 
Kona, sem haft hefur vernlega óreglu á tíðum sem ekki hefur lagast við 
viðeigandi meðferð og sem líklegt er að trufla muni örugga ástundun 
skyldustarfa, skal ekki teljast hæf. Ef talið er að um þungun sé að ræða 
skal umsækjandi ekki talinn hæfur í bili. Eftir fósturlát eða fæðingu skal 
konu ekki leyft að neyta réttinda skírteinis síns, fyrr en hún hefur 
gengist undir nýja læknisskoðun og verið talin hæf. 
Umsækjanda, sem gengist hefur undir skurðaðgerð við kvensjúkdómi, 
skal meta í hvert sinn eftir atvikum. 

Ef um er að ræða einhvers konar virkan siúkdóm í beinum, liðamótum, 
vöðvum og sinum og einhvers konar starfrænar afleiðingar af meðfædd- 
um eða fengnum sjúkdómi skal umsækjandi ekki talinn hæfur. Ef um 
er að ræða starfrænar afleiðingar meina í beinum, liðamótum, vöðvum 
eða sinum og tiltekna líffæragalla sem ekki mundu trufla örugsa ástund- 
un skyldustarfa í hvaða hæð sem er og meðan á löngu eða erfiðu flugi 
stendur má telja umsækjanda hæfan. 
Ekki má vera: 

a) neitt sjúklegt ástand, brátt eða langvinnt, í innra eyra eða miðeyra, 
h) neitt ógróið op á hljóðhimnu. Ef hins vegar er um að ræða þurrt 

op má telja umsækjanda hæfan. 

Við þessar aðstæður skal skírteini hvorki gefið úl né endurnýjað nema 
viðeigandi kröfum um heyrn í gr. 65 sé fullnægt, 

c) nein varanleg stífla í kokhlustum, 
d) nein varanleg truflun í völundarhúsi. Ef vm tímabundið ástand er að 

ræða má telja umsækjanda ekki hæfan í bili. 

Ath.: Frá heyrnarkröfum er greint í einstökum atriðum í gr. 6.5. 

Nasagöng skulu vera vel onin báðum mesin. Engin veruleg missmíði 

eða alverles, bráð eða langvinn íserð má vera í koki eða efri Ööndunar- 

vegi. Ef umsækjandi stamar mjög mikið ska! hann ekki talinn hæfur. 

Skilyrði vm líkamshrervsti oo andlega heilbrisði no. 3. 

Læknisrannsókn og mat skulu styðjast við efHirfarandi skilyrði um lík- 
amshrevsti og andlega heilbrigði. 

Umsækjandi skal vera laus við: 

a) hvers konar afbrigðileika, meðfæddan eða fensinn, eða 

b) hvers konar virka, óvirka, bráða eða langvinna vanhæfi, eða 
ce) hvers konar sár, áverka eða eftirstöðvar aðgerða, 

sem sætn haft í för með sér svo verulesa óhæfni að líkindi væru til að 

truflað sætu örnssa stjórn loftfars við venjuleg skilyrði. 

Umsækjandi má ekki þjást af sjúkdómi eða varhæfi til starfa sem ef 
til vill gætu skyndilega gert hann ófæran Hl að stjórna Toftfari örugglega. 
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Í sjúkrasögu eða við læknisrannsókn umsækjanda má ekkert koma fram 
sem að viðurkenndu læknisfræðilegu mati gerir umsækjanda óhæfan að 
neyta á öruggan hátt þeirra réttinda sem skírteini það eða áritun veitir 
sem sólt er um eða þegar er fengið. Þau atriði, sem undir þetta heyra 
eru eftirfarandi: 

a) geðveiki, 
b) ofdrykkja, 
c) lyfjaávani (drug dependance), 

d) hvers konar geðræn truflun, sérstaklega ef um svo alvarlega trufl- 
un er að ræða að umsækjandi hafi hvað eftir annað gerst sekur um 
brotlegt athæfi, 

e) afbrigðilegt seðlas eða taugaveiklun. 

Í sjúkrasögu eða við læknisrannsókn umsækjanda má ekki koma fram 
neins konar afbrigðilegt geðlag, andleg truflun eða taugaveiklun sem að 
viðurkenndu læknisfræðilegu mati gætu bent til að umsækjandi verði 
innan tveggja ára frá læknisskoðun óhæfur ti! þess að neyta á öruggan hátt 
þeirra réttinda sem skírteini það eða áritur veitir sem sótt er um eða 
þegar er fengið. 

Ath.: Umsækjandi, sem hefur fengið bráðan geðsjúkdóm af völdum eitr- 
unar, þarf ekki að teljast óhæfur ef hann hefur ekki orðið fyrir neinum 
varanlegum skaða. 

Í sjúkrasögu eða við læknisrannsókn umsækjanda mega ekki koma fram 
eftirfarandi atriði: 

a) virkur eða óvirkur sjúkdómur í taugakerfinu sem að viðurkenndu 
læknisfræðilegu mati gætu truflað örugga stjórn loftfars, 

b) flogaveiki, 
c) hvers konar truflun meðvitundar án fullnægjandi læknisfræðilegrar 

skýringar á orsök hennar. 

Umsækjandi, sem hlotið hefur höfuðmeiðsli sem að viðurkenndu læknis- 

fræðilegu mati geta truflað örugga stjórn loftfars, skal ekki talinn hæfur. 
Umsækjandi má ekki þjást af neinum meðf“æddum né fengnum hjarta- 
galla sem er líklegur til þess að geta truflað örugga stjórn loftfars. Ef 
umsækjandi hefur þjáðst af kransæðastíflu skal hann ekki talinn hæfur. 

Ath.: Algengt óregluástand, svo sem mishraðan hjartslátt við andar- 
drátt, óregluleg aukaslög hjartans, sem hverfa við áreynslu, auk- 
inn hjartsláttarhraða, sem stafar af seðshræringu eða áreynslu, eða 
hægan hjartslátt án misræmis milli slaga fram- og afturhólfa (auri- 
culoventricular dissociation), má telja innan takmarka hins eðli- 

lega. 

Hjartalínuritun skal vera hluti hjartarannsóknar við fyrstu útgáfu skir- 
teinis, við fyrstu endurrannsókn eftir 40 ára aldur og eftir það a.m.k. 
á fimm ára fresti og einnig í endurrannsóknum almennt ef um vafatil- 
vik er að ræða. 

Ath.: Tilgangur venjulegrar hjartalínuritunar er að greina sjúkdóms- 
tilfelli. Hún er þó engan veginn næg ástæða til að réttlæta það að 
umsækjandi sé talinn óhæfur án frekari nákvæmrar rannsóknar 

á æðakerfi hjartans. 

Blóðþrýstingur (efra og neðra mark) skal vera eðlilegur. 

Ath.: Ef umsækjandi notar lyf gegn háum blóðþrýstingi telst hann ekki
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6.2.3.9. 
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6.2.3.13.1. 

G.2.3.16.1. 

6.2.3.17. 

6.2.3.18. 

hæfur nema ef um lyf er að ræða sem að viðurkenndu læknis- 
fræðilegu mati trufla ekki örugga ástundun skyldustarfa. 

Ekki mega vera neinar starfrænar né vefrænar veilur í æðakerfinu. Um- 
sækjandi með æðahnúta telst ekki skilyrðislaust óhæfur. 
Ekki má vera um neina bráða sjúkdóma í lungum, miðmæti (mediastinum) 
né brjósthimnu (pleura) að ræða. Röntgenmyndataka skal vera hluti 
læknisrannsóknar í þeim tilvikum þar sem vafi leikur á um sjúkdóms- 
greiningu. 
Röntgenmyndataka skal vera hluti fyrstu rannsóknar í brjóstholi og skal 
endurtaka hana reglulega eftir það. 
Umsækjandi með meiri háttar sköddun á brjóstveggnum, innfallinn brjóst- 
kassa, ásamt afleiðingum uppskurðar sem hefur í för með sér minnkun á 
öndunarhæfni í mikilli hæð, skal ekki talinn hæfur. 

Umsækjandi með lungnaþembu, sem er á því stigi að einkenni koma í 
ljós, skal ekki talinn hæfur. 

Umsækjandi með virka lungnaberkla telst ekki hæfur. Ef um er að ræða 
óvirk eða læknuð mein sem greina má sem berkla eða ætla má að séu 
berklakyns má telja umsækjanda hæfan. 
Þegar vafi leikur á, hversu virkt meinið er, og virk einkenni koma ekki 
fram við rannsókn þá skal umsækjandi ekki talinn hæfur í a.m.k. 3 
mánuði eftir læknisrannsóknina. Að þeim tíma liðnum skal enn taka 
röntgenmynd af brjóstholinu og bera hana vandlega saman við þá upp- 
runalegu. Ef ekki koma fram nein merki um að sjúkdómurinn þróist áfram 
og engin almenn einkenni sem varða brjóstholið þá má telja umsækjanda 
hæfan í 3 mánuði. Þessa rannsókn skal endurtaka á þriggja mánaða 
fresti og endurnýja réttindi umsækjanda til þriggja mánaða í senn. Þeg- 
ar umsækjandi befur sengist undir þessar rannsóknir samfellt í 2 ár 
a.m.k. og samanburður röntgenmynda sýnir engar breytingar eða aðeins 
að meinið virðist dvína þá má líta svo á að meinið sé „óvirkt“ eða 
„læknað“. 
Umsækjandi með sjúkdóm, sem veldur varhæfi og er samfara verules- 

um truflunum í meltingarfærum og líffærum, sem þeim eru tengd 
(adnexae), skal ekki talinn hæfur. 
Þess skal krafist að umsækjandi hafi skki kviðslit. Trúnaðarlæknir 
setur þó talið umsækjanda hæfan ef nægilegt er að notað sé sott kvið- 
slitsbelti. 
Umsækjandi með hvers konar afleiðingar sjúkdóms eða uppskurðar á 
meltingarvegi og líffærum, sem honum eru tengd (adnexae), sérstaklega 
lokun liffæris vegna þrengsla eða þrýstings á líffæri sem gætu valdið 
skyndilegri óhæfni skírteinishafa á flugi skal ekki talinn hæfur. 
Umsækjandi, sem hefur gengist undir meiri háttar skurðaðgerð á gall- 
gangi eða á meltingarvegi og þeim líffærum, sem honum eru tengd, og 
haft hefur í för með sér brottnám að hluta eða öllu leyti eða breytingu 
á einhverjum hluta líffæra þessara, skal ekki talinn hæfur, þar til trún- 
aðarlæknir flugmálastjórnar hefur kynnt sér öll gögn, sem lúta að að- 
gerðinni, og að því loknu metið afleiðingar og áhrif skurðaðserðarinnar 
ólíklegar til þess að valda skyndilegri óhæfni á flugi. 
Umsækjandi með efnaskipta-, næringar- og innrennsliskirtlatruflanir, 
sem gætu haft áhrif á örugga stjórn loftfars, skal ekki talinn hæfur. 
Umsækjandi með sykursýki, sem hægt er að meðhöndla án sykursýkislyfja, 
skal talinn hæfur. Notandi sykursýkislyfja telst ekki hæfur nema ef um
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lyf er að ræða sem tekin eru inn við skilyrði sem gera viðeigandi læknis- 
eftirlit kleift og að viðurkenndu læknisfræðilegu mati trufla ekki ör- 

ugga stjórn loftfars. 
Umsækjandi með greinilega stækkun á einstökum eitlum eða eitlakerfi 
líkamans í heild telst ekki hæfur. Ef umsækjandi gengur með blóðsjúk- 

dóm skal hann ekki talinn hæfur. 
Í þeim tilvikum, sem nefnd eru í gr. 6.2.3.19. þar sem ástandið er tíma- 

bundið, skal umsækjandi ekki talinn hæfur í bili. 
Umsækjandi með merki um vefræna sjúkdóma í nýrum skal ekki talinn 
hæfur. Ef aðeins er um tímabundinn sjúkdóm að ræða skal umsækjandi 
ekki talinn hæfur í bili. Í þvagi mega ekki vera nein óeðlileg efni sem 
trúnaðarlæknir telur af sjúklegum uppruna. Umsækjandi með hvers kon- 
ar einkenni um sjúkdóma í þvagsvegum og kynfærum skal ekki talinn 
hæfur. Ef um tímabundið ástand er að ræða skal umsækjandi ekki talinn 

hæfur í bili. 
Ef um er að ræða einhvers konar afleiðingar sjúkdóms eða uppskurðar 
á nýrum eða þvagvegum, sérstaklega lokun líffæris sem stafar af þrengsl- 
um eða þrýstingi, sem gæti orsakað skyndilega óhæfni, skal umsækjandi 
ekki talinn hæfur. Ef annað nýra hefur verið numið burt en hitt starfar 
eðlilega án hækkaðs blóðþrýstings eða þvageitrunar má telja umsækj- 

anda hæfan. 
Umsækjandi, sem hefur gengist undir meiri háttar skurðaðgerð í þvas- 
færum sem haft hefur í för með sér brottnám að hluta eða öllu leyti eða 
breytingu á einhverjum hluta Mffæra þessara, skal ekki talinn hæfur 
þar til trúnaðarlæknir flugmálastjórnar hefur kynnt sér öll gögn, sem 
lúta að aðgerðinni, og að því loknu metið afleiðingar og áhrif skurð- 
aðgerðarinnar ólíklega til þess að valda skyndilegri óhæfni á flugi. 
Umsækjandi sem haft hefur sárasótt og sækir um skírteini í fyrsta sinn 

skal leggja fram gögn sem trúnaðarlæknir telur sanna að hann hafi seng- 

ist undir fyllnægjandi meðferð. 
Ef álitið er að um þungun sé að ræða skal umsækjandi ekki álitinn 
hæfur í bili. 
Ef um einhvers konar virkan sjúkdóm í beinum, liðamótum vöðvum 
eða sinum og einhvers konar starfrænar afleiðingar af meðfæddum eða 
fengnum sjúkdómi er að ræða skal umsækjandi ekki talinn hæfur. Ef 
um er að ræða tilteknar starfrænar afleiðingar meina í beinum, liða- 
mótum, vöðvum og sinum og tiltekna líkamsgalla sem ekki valda óhæfni 
og ekki mundu trufla örugga stjórn loftfars má telja umsækjanda hæfan. 

Ekki má vera: 

a) neitt sjúklegt ástand, brátt eða lansvinnt, í innra eyra eða miðeyra, 
Þ) nein varanleg truflun í völundarhúsi. Ef um tímabundið ástand er 

að ræða má telja umsækjanda ekki hæfan í Þili. 

Ath.: Frá heyrnarkröfum er greint Í einstökum atriðum í gr. 6.5. 

Engin veruleg missmíði eða alvarleg, bráð eða langvinn Íserð má vera 
í koki eða efri öndunarvegi. 
Skilyrði um líkamshreyvsti og andlega heilbrigði no. 4. 

Læknisrannsóki og mat skulu styðjast við eftirfarandi skilyrði um lík- 
amshreysti og andlega heilbrigði. 

  

Umsækjandi skal vera laus við: 
a) hvers konar afbrigðileika, meðfæddan eða fenginn, eða
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b) hvers kona: virka, óvirka, bráða eða lansvinna vanhæfi, eða 

ce) hvers konar sár, áverka eða eftirstöðvar aðgerða, 
sem gætu haft í för með sér svo verulega óhæfni, að líkindi væru til að 
truflað gætu örugga ástundun skyldustarfa. 

Umsækjandi má ekki þjást af sjúkdómi eða vanhæfi til starfa sem ef til 
vill gætu skyndilega sert hann ófæran til að vinna skyldustörf sín ör- 

ugglega. 
Í sjúkrasögu eða við læknisrannsókn umsækjanda má ekkert koma fram 
sem að viðurkenndu læknisfræðilegu mati gerir umsækjanda óhæfan að 
neyta á öruggan hátt þeirra réttinda sem skirteini það eða áritun veitir sem 
sótt er um eða þegar er fengið. Þau atriði, sem undir þetta heyra, eru 
eftirfarandi: 

a) geðveiki, 
b) ofdrykkja, 

c) lyfjaávani (drug dependance), 
d) hvers konar geðræn truflun, sérstaklega ef um svo alvarlega truflun 

er að ræða að umsækjandi hafi hvað eftir annað gerst sekur um brotlegt 

athæfi, 

e) afbrigðilegt geðlag eða taugaveiklun. 

Í sjúkrasögu eða við læknisrannsókn umsækjanda má ekki koma fram 

neins konar afbrigðilegi geðlag, andleg truflun eða taugaveiklun sem 
samkvæmi viðurkenndu læknisfræðilesu mati gæti ben! til að umsækj- 
andi verði innan tveggja ára frá læknisskoðun óhæfur til þess að neyta 
á öruggan hátt þeirra réttinda, sem skírteini það eða áritun veitir sem 
sótt er um eða þegar er fengið. 

Ath.: Umsækjandi, sem hefur fengið bráðan geðsjúkdóm af völdum eitr- 
unar, þarf ekki að teljast óhæfur ef hann hefur ekki orðið fyrir 

neinum varanlegum skaða. 

Í sjúkrasögu eða við læknisrannsókn umsækjanda mega ekki koma fram 
eftirfarandi atriði: 

a) virkur eða óvirkur sjúkdómur í taugakerfinu sem að viðurkenndu 
læknisfræðilegu mati gæti truflað örugga ástundun skyldustarfa, 

b) flogaveiki, 
c) hvers konar truflun meðvitundar án ful'nægjandi læknisfræðilegrar 

skýringar á orsök hennar. 

Umsækjandi sem hlotið hefur höfuðmeiðsli sem að viðurkenndu læknis- 
fræðilegu mati gætu truflað örugga ástundun skyldustarfa, skal ekki tal- 
inn hæfur. 

Umsækjandi má ekki þjást af neinum meðfæddum né fengnum hjarta- 
salla sem gæti truflað örugga ástundun skyldustarfa. Ef umsækjandi, 
sem þjáðst hefur af kransæðastíflu, hefur að viðurkenndu læknisfræði- 
legu mati náð fullum bata, má telja hann hæfan. 

Ath.: Algengt óregluástand, svo sem mishraðan hjartslátt við andardrátt, 
óregluleg aukaslög hjartans, sem hverfa við áreynslu, aukinn hjart- 
sláttarhraða, sem stafar af geðshræringu eða áreynslu, eða hægan 
hjartslátt án misræmis milli slaga fram- og afturhólfa (auriculo- 
ventricular dissociation), má telja innan takmarka hins eðlilega. 

Hjartalínuritun skal vera hluti hjartarannsóknar við fyrstu útgáfu skír- 
teinis, við fyrstu endurrannsókn eftir 40 ára aldur og eftir það a.m.k.
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á fimm ára fresti og einnig í endurrannsóknum almennt ef um vafatilvik 
er að ræða. 

Ath.: Tilgangur venjulegrar hjartalínuritunar er að greina sjúkdómstil- 
felli. Hún er þó engan veginn næg ástæða til að réttlæta það að 
umsækjandi sé talinn óhæfur án frekari nákvæmrar rannsóknar á 
æðakerfi hjartans. 

Blóðþrýstingur (efra og neðra mark) skal vera eðlilegur. 

Ath.: Ef umsækjandi notar lyf gegn háum blóðþrýstingi telst hann ekki 
hæfur nema ef um lyf er að ræða sem að viðurkenndu læknis- 
fræðilegu mati trufla ekki örugga ástundun skyldustarfa. 

Ekki mega vera neinar starfrænar né vefrænar veilur í æðakerfinu. Um- 
sækjandi með æðahnúta telst ekki skilyrðislaust óhæfur. 
Ekki má vera um neina bráða sjúkdóma í lungum, miðmæti (mediast- 

inum) né brjósthimnu (pleura) að ræða. Röntgenmyndataka skal vera 
hluti læknisrannsóknar í þeim tilvikum þar sem vafi leikur á um sjúk- 
dómsgreiningu. 
Röntsenmyndataka skal vera hluti fyrstu rannsóknar í brjóstholi og 
skal endurtaka hana reglulega eftir það. 
Umsækjandi með lungnaþembu, sem er á því stigi að einkenni komi í 
ljós, skal ekki talinn hæfur. 

Umsækjandi með virka lungnaberkla telst ekki hæfur. Ef um er að ræða 
óvirk eða læknuð mein sem greina má sem berkla eða ætla má að séu 
berklakyns getur umsækjandi talist hæfur. 
Þegar vafi leikur á, hversu virkt meinið er, og virk einkenni koma ekki 
fram við rannsókn þá skal ekki telja umsækjanda hæfan í a.m.k. 3 
mánuði eftir læknisrannsóknina. Að þeim tíma liðnum skal enn taka 
röntgenmynd af brjóstholinu og bera hana vandlega saman við þá upp- 
runalegu. Ef ekki koma fram nein merki um að sjúkdómurinn þróist 
áfram og engin almenn einkenni sem varða brjóstholið þá má telja um- 
sækjanda hæfan í 3 mánuði. Þessa rannsókn skal endurtaka á þriggja 
mánaða fresti og endurnýja réttindi umsækjanda til þriggja mánaða í 
senn. Þegar umsækjandi hefur gengist undir þessar rannsóknir samfellt 
í 2 ár a.m.k. og samanburður röntgenmynda sýnir engar breytingar 
eða aðeins að meinið virðist dvína þá má líta svo á að meinið sé „óvirkt“ 
eða „læknað“. 
Umsækjandi með sjúkdóm, sem veldur vanhæfi og er samfara verulegum 
truflunum í meltingarfærum og líffærum, sem þeim eru tengd (adnexae), 
skal ekki talinn hæfur. 
Þess skal krafist að umsækjandi hafi ekki kviðslit. Trúnaðarlæknir getur 
þó talið umsækjanda hæfan, ef nægilegt er að notað sé gott kviðslitsbelti. 
Umsækjandi með hvers konar afleiðingar sjúkdóms eða uppskurðar á 
meltingarvegi og líffærum, sem honum eru tengd (adnexae), sérstaklega 
lokun líffæris vegna þrengsla eða þrýstings á liffæri sem gætu valdið 
skyndilegri óhæfni skal ekki talinn hæfur. 

Umsækjandi með efnaskipta-, næringar- og innrennsliskirtlatruflanir, sem 
gætu haft áhrif á örugga ástundun skyldustarfa, skal ekki talinn hæfur. 

Umsækjandi með sykursýki, sem hægt er að meðhöndla án sykursýkis- 
lyfja, skal talinn hæfur. Notandi sykursýkislyfja telst ekki hæfur nema 
ef um lyf er að ræða sem tekin eru inn við skilyrði sem gera viðeigandi 
lækniseftirlit kleift og að viðurkenndu læknisfræðilegu mati trufla ekki 
örugga ástundun skyldustarfa.
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Umsækjandi með greinilega stækkun á einstökum eitlum eða eitlakerfi 
líkamans í heild skal ekki talinn hæfur. Ef umsækjandi gengur með 
blóðsjúkdóm skal hann ekki talinn hæfur. 
Í þeim tilvikum, sem nefnd eru í gr. 6.2.4.18. þar sem ástandið er tíma- 
bundið, skal umsækjandi ekki talinn hæfur í bili. 

Umsækjandi með merki um vefræna sjúkdóma í nýrum skal ekki talinn 
hæfur. Ef aðeins er um tímabundinn sjúkdóm að ræða skal umsækjandi 
ekki talinn hæfur í bili. Í þvagi mega ekki vera nein óeðlileg efni sem 

trúnaðarlæknir telur af sjúklegum uppruna. Umsækjandi með hvers konar 

einkenni um sjúkdóma í þvagvegum og kynfærum skal ekki talinn hæfur. 
Ef um tímabundið ástand er að ræða skal umsækjandi ekki talinn hæfur 
í bili. 

Ef um er að ræða einhvers konar afleiðingar sjúkdóms eða uppskurðar 
á nýrum eða þvagvegum, sérstaklega lokun líffæris, sem stafar af þrengsl- 
um eða þrýstingi, sem gæti orsakað skyndilega óhæfni, skal umsækjandi 
ekki talinn hæfur. Ef annað nýra hefur verið numið burt en hitt starfar 
eðlilega án hækkaðs blóðþrýstings eða þvageitrunar má telja umsækjanda 
hæfan. 

Umsækjandi, sem haft hefur sárasótt og sækir um skírteini í fyrsta sinn, 

skal leggja fram gögn sem trúnaðarlæknir telur sanna að hann hafi geng- 
ist undir fullnægjandi meðferð. 

Ef um einhvers konar virkan sjúkdóm í beinum, liðamótum, vöðvum eða 
sinum og einhvers konar starfrænar afleiðingar af meðfæddum eða fengn- 
um sjúkdómi er að ræða skal umsækjandi ekki talinn hæfur. Ef um er 
að ræða starfrænar afleiðingar meina í beinum, liðamótum, vöðvum eða 
sinum og tiltekna líkamsgalla, sem ekki mundu trufla örugga ástundun 
skyldustarfa, má telja umsækjanda hæfan. 
Ekki má vera: 

a) neitt sjúklegt ástand, brátt eða langvinnt í innra eyra eða miðeyra, 
b) nein varanleg truflun í völundarhúsi. Ef um tímabundið ástand er að 

ræða má telja umsækjanda óhæfan í bili. 

Ath.: Frá heyrnarkröfum er greint í einstökum atriðum í gr. 6.5. 

Engin veruleg missmiði eða alvarleg, bráð eða langvinn íserð má vera 
í koki eða efri öndunarvegi. Ef umsækjandi er málhaltur eða stamar 
skal hann ekki talinn hæfur. 

Skilyrði um sjón fyrir útgáfu, endurnýjun og áritun skírteina. 
Þær aðferðir, sem notaðar eru við mælingu sjónnæmis, geta hæglega 
haft í för með sér mismunandi mat. Til að ná heildarsamræmi í mati 
skal gæta þess að innbyrðis samkvæmni ríki í mati á mismunandi að- 

ferðum. 

a) Til sjónnæmisprófunar í upplýstu herbergi skal notaður um það bil 
50 lux ljósstyrkleiki, en hann samsvarar 30 candela á fermetra. Ljós- 
styrkleiki herbergisins ætti að vera um það bil 4 af þeim ljósstyrk- 
leika sem notaður er við mælingu. 

b) Til sjónnæmisprófunar í dimmu eða rökkvuðu herbergi skal notaður 
15 lux ljósstyrkleiki en hann samsvarar 10 candela á fermetra. 

c) Sjónnæmi er mælt með röð af sjónartöflum Landolts eða öðrum sjónar- 
töflum líkum þeim. Skulu þær vera í 6 metra fjarlægð frá umsækjanda, 
eða 5 metra, eftir því sem á við prófunaraðferðina. 

Skilyrði um sjón no. 1. 
Starfsemi augnanna og þeirra liffæra, sem þeim eru tengd (adnexae),
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skal vera eðlileg. Í hvorugu auga eða þeim líffærum, sem þeim eru tengd, 
má vera neitt virkt sjúkdómsástand, brátt eða langvinnt, þannig að það 
sé líklegt til að trufla eðlilega starfsemi augnanna svo mikið að það 
mundi ógna öryggi á flugi eða öruggri ástundun skyldustarfa. 
Umsækjandi skal hafa eðlilegt sjónsvið. 
Þess skal krafist að umsækjandi hafi fjarsjónnæmi, sem ekki er minna 

en 6/8 (2030, 0.7) á hvoru auga um sig, með eða án sjónglers. Ef þessum 
kröfum um sjónnæmi er aðeins fullnægt með tilstilli sjónglers má telja 
umsækjanda hæfan ef: 

a) sjónglerin eru notuð við þau störf sem skírteinið eða áritunin veita 
rétt til, 

b) umsækjandi hefur sjónnæmi á hvoru auga um sig, án þess að nota 
gler, enda sé sjónnæmið ekki minna en 6/60 (20/200, 9.1), eða 

c) sjónbrotsgalli er innan * 3 ljósbrotseininga (diopter) (eða samsvar- 
andi kúpuglersskekkja). og 

d) umsækjandi hefur tiltæk viðeigandi varasjóngler þegar hann rækir 
flugliðastörf. 

Ath.: Umsækjandi, sem viðurkennt er að fullnægi kröfum gr. 6.3.2.3. c), 
er talinn fullnægja þeim áfram nema ástæða sé til að halda að svo 
sé ekki en þá er augnraunsókn endurtekin eftir ákvörðun flug- 
málastjórnar. Sjónnæmið er mælt án glers og skráð við hverja 
endurrannsókn. Ástand, sem gefur tilefni til að ákvarða sjónbrots- 
galla aftur, er m.a.: ljósbrotsniðurstaða sem nálgast þau mörk sem 
viðurkennd eru, veruleg minnkun á sjónnæmi án glers og ef um 
augnsjúkdóm, augnmeiðsli eða uppskurð á augum er að ræða. 

Þess skal krafist að umsækjandi geti lesið NS kortið eða kort, sem sam- 

svarar því, úr fjarlægð sem hann velur sér sjálfur á milli 30—50 cm og 
geti lesið NI4 kortið eða kort, sem samsvarar því, úr 100 em fjarlægð. 
Ef kröfum þessum er ekki fullnæst nema með notkun sjónglers má telja 
umsækjanda hæfan með því skilyrði að sjóngler séu alltaf til taks við 
þau störf sem skírteinið veitir rétt til. Ekki skulu notuð nema ein sjón- 
gler þegar prófað er eftir sjónkröfum nr. 1. Aðeins má nota sjóngler sem 
duga bæði nær og fjær. 

Ath. 1: N5 og NI4 eiga við „Times Roman“ (rómverski) tetur. 

Ath. 2: Umsækjandi, sem nota þarf sjóngler til að fullnægja þessum 
kröfum, verður að hafa „hálfmánagler“, tvískipt eða jafnvel þrí- 
skipt gler til að geta lesið mælitæki og kort eða handbók sem 
hann hefur í hendi og einnig til að geta séð fjær sér í gegnum 
sluggarúðuna án þess að taka af sér glerin. Venjuleg sjóngler 
(óskipt gler, hæfileg til lestrar) draga verulega úr fjarsýnisnæmi. 
Þegar þörf er á að fá eða endurnýja sjóngler, er þess vænst að 
umsækjandi skýri augnlækni frá lestrarfjarlægðum í stjórnklefa 

við flugstörf í loftförum þeim sem líklegt er að hann starfi við. 

Umsækjandi skal hafa 30 em lágmarks brennivídd augans þegar hann 
notar sjóngler sem krafist er í gr. 6.3.2.3. Umsækjandi, sem fullnægir ekki 
þessum skilyrðum, má samt sem áður teljast hæfur með því skilyrði að 
hann leggi fram gögn, sem flugmálastjórn tekur gild, þess efnis að um- 
sækjandi hafi fengið sjóngler fyrir stuttar vegalengdir og millivegalengdir 
eða að hann þarfnist ekki slíks sjónglers í bili. Þess skal krafist, að 

2 
slíkur umsækjandi noti þau sjóngler, sem þörf er á fyrir stuttar vega-
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lengdir og millivegalengdir, í viðbót við hvers konar gler sem krafist er 

samkvæmt gr. 6.3.2.3. við störf þau er skírteinið veitir rétt til. 

Skilyrði um sjón no. 2. 

Í hvorugu auga eða þeim líffærum sem þeim eru tengd, má vera neitt 

virkt sjúkdómsástand, brátt eða langvinnt, þannig að það sé líklegt til 

að trufla eðlilega starfsemi augnanna svo mikið að það gæti ógnað öryggi 

á flugi. 
Umsækjandi skal hafa eðlilegt sjónsvið. 

Þess skal krafist að umsækjandi hafi fjarsjónnæmi, sem ekki er minna 

en 6/12 (20/40, 0.5) á hvoru auga um sig, með eða án sjónglers. Ef 

þessum kröfum um sjónnæmi er aðeins fullnægt með hjálp sjónglers má 

telja umsækjanda hæfan ef: 

a) sjónglerin eru notuð við þau störf sem skírteinið eða áritunin veita 

rétt til, 
b) umsækjandi hefur tiltæk viðeigandi varasjóngler þegar hann rækir 

flugliðastörf. 

Ef sjónnæmi það, sem krafist er í gr. 6.3.3.3., næst aðeins með notkun 

sjónglers og sjónnæmið án sjónglers, á hvoru auga, er minna en 6/60 

(20,/200, 0.1) má telja umsækjanda hæfan ef sjónbrotsgalli hans er innan 

við 5 ljósbrotseiningar (diopters) (samsvarandi kúpuglerskekkju). Um- 

sækjanda með sjónbrotsgalla, sem er meiri en * 5 ljósbrotseiningar (sam- 

svarandi kúpuglersskekkju), má samt sem áður telja hæfan ef hann að 

viðurkenndu læknisfræðilegu mati þykir hæfur. 

Ath.: Umsækjandi, sem viðurkennt er að fullnægi þessum kröfum, er 

talinn fullnægja þeim áfram nema ástæða sé til að halda að svo 
sé ekki en þá er augnrannsókn endurtekin eftir ákvörðun flug- 

málastjórnar. Sjónnæmið er mælt án glers og skráð við hverja 

endurrannsókn. Ástand, sem gefur tilefni til að ákvarða sjónbrots- 
galla aftur, er m.a.: ljósbrotsniðurstaða sem nálgast þau mörk, 
sem viðurkennd eru, veruleg minnkun á sjónnæmi án glers og ef 
um augnsjúkdóm, augnmeiðsli eða uppskurð á augum er að ræða. 

Umsækjandi skal geta lesið NS kortið eða kort, sem samsvarar því, úr 

fjarlægð sem hann velur sér sjálfur á milli 30—50 cm. Ef umsækjandi 

fullnægir ekki kröfum þessum ne:na með notkun sjónglers má telja hann 

hæfan með því skilyrði að sjóngler séu alltaf til taks við þau störf sem 
skírteinið veitir rétt til. Ekki skulu notið nema ein sjóngler þegar prófað 

er eftir gr. 6.3.3.3. Aðeins má nota sjóngler sem duga bæði nær og fjær. 

Ath. 1: Venjuleg sjóngler (óskipt gler, hæfileg til lestrar) draga veru- 

lega úr fjarsýnisnæmi. 
Ath. 2: Þegar þörf er á að fá eða endurnýja sjóngler er þess vænst að 

umsækjandi skýri augnlækni frá lestrarfjarlægðum í stjórnklefa 
við flugstörf í loftförum þeim sem líklegt er að hann starfi við. 

Skilyrði um litaskynjun fyrir útgáfu, endurnýjun og áritun skírteina. 
Flugmálastjórn skal nota rannsóknaraðferðir sem tryggja áreiðanlega 

prófun litaskynjunar. 
Þess skal krafist að umsækjandi geti hæglega skynjað þá liti sem nauð- 
synlegt er að hann skynji til þess að geta leyst skyldustörf sín vel og 
örugglega af hendi. 
Prófa skal hæfni umsækjanda til að þekkja rétta röð af samlitum plötum 
(töflum) í dagsljósi eða í gerviljósi, sem hefur sama lithitastig og ljós- 
gjafar „C“ og „D“ sem skilgreindir eru af International Commission on 

B 81
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Ilumination (1.C.1.). Umsækjandi, sem stenst þær kröfur er flugmála- 

stjórn setur, skal teljast hæfur. Samt sem áður má telja umsækjanda 
hæfan þótt hann standist ekki slíkt próf ef hann getur hæglega þekkt 
ljósaliti flugsins sem framkallaðir eru með viðurkenndum litaskynjunar- 
lampa. 
Skilyrði um heyrn fyrir útgáfu, endurnýjun og áritun skírteina. 
Flugmálastjórn skal gera heyrnarkröfur no. 1 og 2 í viðbót við eyrna- 
rannsóknir í skilyrðum um líkamshreysti og andlega heilbrigði no. 1, 
2, 3 og 4 í gr. 6.2.1.26., 6.2.2.26., 6.2.3.25. og 6.2.4.23. 
Þess skal krafist að umsækjandi sé laus við hvers konar heyrnargalla 
sem mundu trufla örugga ástundun þeirra skyldustarfa sem skírteinið 
veitir honum rétt til. 
Skilyrði um heyrn no. 1. 

Umsækjandi, sem prófaður er með hreintónsheyrnarmæli við fyrstu út- 
gáfu skírteinis og að minnsta kosti á fimm ára fresti fram til fertugs 
og eftir það að minnsta kosti á þriggja ára fresti, má ekki hafa heyrnar- 
deyfð á hvoru eyra fyrir sig meiri en 36 db á tíðninni 500, 1000 eða 2000 Hz 
eða meira en 50 db við 3000 Hz. Ef heyrnardeyfð umsækjanda er meiri 
en að ofan greinir má samt sem áður telja hann hæfan, að því tilskildu 
að 
a) umsækjandi hafi heyrn á hvoru eyra sem samsvarar heyrn venjulegs 

manns við sams konar hávaða og er í flugstjórnarklefa og fylgir fjar- 
skiptum með tali og vitamerkjum, 

b) umsækjandi geti heyrt með báðum eyrum venjulega rödd manns sem 
stendur í tveggja metra fjarlægð fyrir aftan hann. 

Ef aðrar aðferðir eru notaðar skulu þær fullnægja sömu skilyrðum og 
greint er frá í gr. 6.5.3.1. 
Skilyrði um heyrn no. 2. 

Umsækjandi á að geta heyrt með báðum eyrum venjulega rödd manns 
sem stendur í tveggja metra fjarlægð fyrir aftan hann. 

Ath. við heyrnarskilyrði no. 1 og 2. 
Ath. 1: Viðmiðunarnúllið til stillingar hreintónsheyrnarmælis þess, sem 

notaður er í gr. 6.53.1., er skilgreint í R389, 1964 hjá Intenational 
Organization for Standardization Recommendation. 

Ath. 2: Hæfilegt tíðnisvið hávaða þess, sem getið er í gr. 6.5.3.1. a), er 
600—-4800 Hz. 

Ath. 3: Í vali samtalsefnis skal ekki aðeins notast við efni er við kemur 
flugstörfum. Skrá orða, sem eru í hljóðfræðilegu jafnvægi, er 
notuð með góðum árangri í mörgum löndum. 

Ath. 4: Herbergi, sem hljótt er í og notað er í sambandi við skilyrði um 
heyrn no. 1 og 2, er herbergi þar sem styrkleiki sviðshávaðans 
er minni en 50 db mælt á hljóðstyrksmæli sem stillt er „hægt“ 
við „A“ álag. 

Ath. 5: Vegna skilyrða um heyrn no. 1 og 2 skal athygli vakin á hljóð- 
styrkleika meðalsterkrar samtalsraddar en hann er á sviðinu 85 
db—-95 db.
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VIL. KAFLI 
VIÐBÓTARÁKVÆÐI 

Umsókn um veitingu skírteinis. 

Umsókn um veitingu skírteinis skal senda til flugmálastjórnar á sérstökum 
eyðublöðum sem hún leggur til. Umsókn skal fylgja: 

a) Skírnar- eða fæðingarvottorð. 
b) Sakavottorð. 

ce) Læknisvottorð um það að umsækjandi fullnægi þeim skilyrðum, sem 
sett eru í VI. kafla um heilbrigðisskilyrði, eftir því sem við á hverju 
sinni. 

d) Greinargerð um fræðilega og verklega menntun umsækjanda, sem hann 
hefur aflað sér til þess að öðlast skírteini það sem hann sækir um, 
og þau gögn sem krefjast verður henni til sönnunar. 

e) Tvær lausar ljósmyndir. 

f) Skirteini Póst- og símamálastofnunar, sbr. 1.2.7.2. ef við á. 
Eftir að flugmálastjórn hefur athugað umsóknina og vottorð þau, sem 
henni fylgja, og prófað, eftir því sem við á, hæfni umsækjanda til þess 
að öðlast skírteini það eða áritun sem hann sækir um, skal skírteinið 
gefið út eða áritað enda fullnægi umsækjandi skilyrðum reglugerðar 
þessarar. 
Almenn ákvæði um próf. 
Eftirfarandi almenn ákvæði gilda um próf: 
Öll próf og athuganir á hæfni og leikni samkvæmt reglugerð þessari 
skulu fara fram undir umsjón flugmálastjórnar eða eftirlitsmanna eða 
prófdómenda, sem hún skipar, á þeim tíma og stað sem hún tiltekur. 
Umsækjandi skal áður hafa staðist þær kröfur sem gerðar eru við læknis- 
skoðun samkv. VI. kafla. 
Umsækjandi skal leggja til loftfar fyrir öll nauðsynleg flugpróf, sem 
hann kann að taka, og skal loftfar þetta fullnægja þeim skilyrðum sem 
flugmálastjórn setur hverju sinni með hliðsjón af lofthæfni o. fl. 
Til að standast skriflegt eða verklegt próf skal umsækjandi a. m. k. hljóta 
70 stig í meðaleinkunn (miðað við hæst 100 stig), þó þannig að einkunn 
í einstakri grein sé eigi lægri en 60 stig. 
Ef umsækjandi um flugmannsskírteini hefur ekki lokið öllum prófum og 
fullnægt að öðru leyti skilyrðum samkvæmt reglugerð þessari innan 
tveggja ára frá því að hann tók fyrsta prófið til þess að öðlast viðkomandi 
skírteini, skulu allar próflausnir hans og prófraunir þar að lútandi ógildar. 
Umsækjanda, sem hefur ekki staðist próf í bóklegum námsgreinum, skal 
leyfilegt að endurtaka slíkt próf eftir 6 vikur ef flugmálastjórn telur hann 
hafa fengið nægilega kennslu í hlutaðeigandi námsgreinum til að þreyta 
próf á ný. 
Umsækjanda um skírteini einkaflugmanns eða atvinnuflugmanns Ill. 
flokks, sem hefur ekki staðist það verklegt flugpróf sem með þarf, skal 
leyfilegt að endurtaka slíkt próf þegar hann hefur flogið í að minnsta 
kosti 4 klukkustundir, þar af 2 klst. með flugkennara. Skal flugkennarinn 
votta í flugdagbók umsækjanda að hann telji hann hæfan til þess að 
þreyta próf á ný. 
Umsækjanda um skirteini atvinnuflugmanns II. og I. flokks, sem hefur 
ekki staðist það verklega próf sem með þarf, skal leyfilegt að endurtaka 
slíkt próf eftir einn mánuð, ef hann hefur flogið að minnsta kosti 10 
klst. til viðbótar og þar af 5 klst. blindflug.
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7.2.9. 

7.2.10. 

1.3.2. 

16.3. 

Nú hefur umsækjandi stundað nám við viðurkenndan skóla eða stofnun 
og lokið þaðan prófi og skal hann þá senda flugmálastjórn öll próf- 
skírteini sín. Flugmálastjórn getur þá að athuguðu máli veitt skírteini 
það eða réttindi sem sótt var um án þess að nýtt próf komi til. 
Flugmálastjórn getur veitt umsækjanda undanþágu frá pröfi í einstökum 
greinum, ef hann hefur nýlega lokið slíku prófi til þess að öðlast annað 
skírteini. 
Framlenging og endurnýjun skírteinis. 

Ef óskað er framlengingar eða endurnýjunar á gildistíma skírteinis skal 
senda flugmálasitjórn umsókn um það á eyðublöðum, sem gerð eru í því 
skyni, ásamt: 

a. skírteininu; 
b. læknisvottorði um, að handhafi fullnægi áfram þeim heilbrigðisskil- 

viðum sem gerð eru til hlutaðeigandi starfs, samkvæmt VI. kafla; 
c. yfirliti yfir störf þau sem handhafi hefur leyst af hendi síðan skir- 

teinið var gefið út eða endurnýjað síðast, ásamt flugdagbók hans 
ef við á. 

Að lokinni athugun framlengir flugmálastjórn síðan skirteinið, áritar með 
takmörkuðum réttindum eða synjar erindinu allt eftir því sem við á. 
Gildisaukning skírteinis. 
Ef handhafi skírteinis óskar að því sé gefið aukið gildi skal hann senda 
flugmálastjórn skriflega umsókn um þetta ásamt skirteininu sjálfu og ná- 
kvæmri greinargerð um það hvernig hann hefur öðlast þá hæfni, fræði- 
lega eða verklega sem til viðbótar þarf. 
Ef talið er eftir nákvæma athugun að hægt sé að verða við umsókninni 
ritar flugmálastjórn gildisaukninguna á skirteinið. 
Skráning flugtíma. 
Um skráningu flugtíma skal farið eftir reglugerð um það efni eins og 
hún er á hverjum tíma. 
Svipting eða ógilding skírteinis. 
Handhafi skal ekki, hvernig sem á kann að standa, lána eða gefa skir- 
teini sitt né láta öðrum það í té til afnota og skal það varða sviptingu 
réttinda ef ekki liggur þvngri hegning við að lögum. 
Handhafar skírteina skv. reglugerð þessari, mega ekki neyta áfengis síð- 
ustu 18 klukkustundir áður en störf eru hafin né heldur meðan þeir eru 
að starfi. Varðar bað að jafnaði missi skírteinisins um stundarsakir, þó 

eigi skemur en 3 mánuði, eða að fullu og Öllu ef sakir eru miklar eða 

brot ítrekað. Sá, sem starfað hefur í loftfari, má eigi neyta áfengis, 
æsandi eða deyfandi lyfja næstu 6 klukkutíma eftir að starfa hans í loft- 
fari lauk enda hafi hann ástæðu til að ætla að opinber rannsókn verði 

hafin um atferli hans við starfann. 
Nú kemur í ljós að rangar eða villandi upplýsingar hafa verið gefnar, 
þegar skírteini var sefið út, því gefið aukið gildi eða það verið endur- 
nýjað og skal þá skírteinið, gildisaukningin eða endurnýjun skirteinis, 
sem vegna rangra eða villandi upplýsinga hafa verið veitt, talin ógild og 
afturkölluð nema eigandi skírteinis geti sannað að ekki sé hægt að sefa 
honum sök á hinum röngu eða villandi upplýsingum og að gefnar upp- 
lýsingar hafi ekki skipt máli fyrir útgáfu skirteinis, gildisaukningu eða 
endurnýjun þess. 
Skylt er hverjum handhafa skírteinis að tilkynna flugmálastjórn tafar- 
laust ef nokkur vafi getur leikið á að hann vegna veikinda, slysa eða 
af öðrum ástæðum fullnægi áfram tilskildum heilbrigðisskilyrðum. 
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Ef flugmálastjórn telur vafa leika á að handhafi skírteinis hafi áfram 
nægilega verklega eða líkamlega hæfni eða fræðilega þekkingu setur hún 
afturkallað skírteinið þar til gengið hefur verið úr skugga um óskerta 
hæfni hans með læknisskoðun og/eða nýju prófi ef með þarf. 
Flugmálastjórn getur, hvenær sem er, krafist nýs læknisvottorðs ef grunur 
leikur á að skírteinishafi fullnægi ekki lengur tilskildum heilbrigðisskil- 
yrðum. 

Flugmálastjórn getur fyrirvaralaust afturkallað skírteini um tiltekinn tíma 
ef handhafi hefur sýnt í starfi sínu ábyrgðarleysi, skort á dómgreind og 
reynslu, vanrækslu eða gerst brotlegur á annan hátt. 

Ef skírteini hefur verið afturkallað eða hlutaðeigandi fyrirgert réttindum 
sem í því felast skal hann tafarlaust afhenda það flugmálastjórn eða 
trúnaðarmanni hennar. 

VIII. KAFLI 

GILDISTAKA O.FL. 

Samgönguráðuneytið getur veitt heimild til að víkja frá reglugerð þessari 
þegar sérstökum ástæðum er til að dreifa. 

Ágreiningi sem rísa kann vegna reglugerðar þessarar má vísa til sam- 
sönguráðuneytisins til úrskurðar. 
Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða refsingu samkvæmt XIII. 
kafla laga nr. 34 21. maí 1964. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 34 21. maí 1964, um 

loftferðir, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. september 1978. 
Jafnframt fellur úr gildi reglugerð um fluglið nr. 184 1. nóvember 1949 
og reglugerð nr. 3 6. janúar 1955, um breytingu á henni. 

Samgönguráðuneytið, 27. júlí 1978. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Birgir Guðjónsson. 

26. júní 1978. 
REGLUGERÐ 

um vatnshitunarkerfi, önnur en jarðvarmaveitur. 

1. Skýringar á notkun hugtaka og orða í reglugerð þessari. 

1.1. Heitt vatn kallast vatn, sem hitað er upp í hitastig, sem ekki fer yfir 1209 C. 
1.2.  Heitvatnsketill kallast ketill, sem hitar vatn til hringrásar í hitakerfi. Hér al- 

mennt nefndur „ketill“. 

1.3.  Hitaður ketill kallast ketill, sem tekur varma frá brennslu eldsneytis eða 
frá rafmagni. Hér almennt nefndur „ketill“. 

1.4.  Neysluvatnshylki kallast hylki eða ketill fyrir bað- eða kranavatn sem hitnar 
við gegnumstreymi. 

1.5.  Vélkyntur ketill kallast ketill, sem fær eldsneyti á vélrænan hátt flutt til bruna- 

holsins (dælur).
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1.6. 
1.7. 

1.8. 

1.19. 

1.20. 
1.20.1. 

Hitunarkerfi kallast kerfi, þar sem hringrás heitvatns er notuð til upphitunar. 
Öryggisleiðsla kallast pípa, sem er opin og liggur frá heitavatnskatli undir 

bert loft, eða til rúms þar, sem einungis þrýstingur andrúmsloftsins ríkir. 
Þensluleiðsla kallast píputenging milli ketils og þenslukers eða þenslu- 

hylkis, getur einnig verið hluti öryggisleiðslu. 
Öndunarpípa kallast pípa, sem liggur frá efsta vatnsfleti kerfis undir bert 
loft eða staðar þar, sem þrýstingur andrúmslofisins ríkir. 
Sogrofi kallast öndunarpípa sem kemur í veg fyrir sogsáhrif í pípum sjá 3. 

og 5. mynd á fylgiskjali 1 
Opið hitakerfi kallast kerfi, sem hefur örygsgisleiðslu, sem ekki er hægt að 

loka og sem hefur stöðugan stíganda frá katli til efsta hluta kerfisins. 
Lokað kerfi kallast kerfi, sem ekki hefur öryggisleiðslu en lokað þenslu- 

hylki og öryggisloka. 
Þensluker eða þensluhylki kallast ker eða hylki, sem til þess er ætlað að 

að taka við hitaþenslu vatnsins í hitakerfi. 
Hitunarafköst kallast þau mestu stöðugu afköst, sem hitaður ketill eða geymir 

setur afkastað. 
Hitafiötur kallast sá hluti ketilsins, sem er í beinni snertingu við hitagjafann 

annarsvegar og vatn hinsvegar. 
Rekstrarhitastillir kallast raftæki, sem heldur hitastigi vatnsins í katlinum 

innan þeirra takmarka, sem ákveðin eru. 
Yfirhitavar kallast tæki, sem stöðvar hitun ketilsins þegar hæsta leyfilegu 

hitastigi er náð og hindrar að hitun hefjist. 
Þrýstifallsvar er tæki, sem stöðvar hitun ketils ef þrýstingur í kerfinu fellur 

óeðlilega. 
Vatnshæðarvar er tæki, sem stöðvar hitun ketilsins, ef vatnshæðin í kerfinu 

fer niður fyrir ákveðið lágmark. 
Stöðuþrýstingur (hvílandi þrýstingur) kallast: 

Opið kerfi: 
Þrýstingurinn, sem vatnshæðin frá hæsta stað kerfisins (efsta mögulegum 
vatnsfleti) til viðkomandi staðar í kerfinu skapar. 

1.20.2. Lokað kerfi: 

Þrýstingurinn í kerfinu, begar dæla er ekki í sangi og við það ástand. sem 
ríkir í kerfinu þegar yfirhitavarið stöðvar hitunina, að viðbættri hæðinni 
frá vatnsfletinum í þenslukerinu til viðkomandi staðar í kerfinu. 
Dæluþrýstingur kallast sú þrýstingsbrevting, sem hringrásardælan veldur á 
viðkomandi stað í kerfinu. 
Heildarþrýstingur kallast samanlagður stöðuþrýstinsur og dælubrýstingur. 
Rekstrarþrýstingur kallast sá þrýstingur, sem ríkir í katlinum við venju- 

legan rekstur. 
Blástursþrýstingur kallast sá mesti þrýstingur, sem verður í katlinum við 
yfirhitun. 
Raunþrýstingur kallast sá þrýstingur, sem einstakir hlutar kerfisins eru próf- 
aðir með. 
Þrýstinsur er mældur í metrum vatnssúlu, bar eða aty (yfirþrýstingur), 1 
atv er jöfn 0.981 bar. 

Hitastig er mælt í *C. 
Hitaafköst eru mæld í Gecal/h, Mcal/h, Kcal/h eða kKW. Sé þess óskað að 

umreikna Mcal/h í KW, reiknast 1 Mcal/h = 1.163 KW eða 1 KW == 0.860 Mcal/h.
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2. Almenn ákvæði. 
Gildissvið. 
Reglugerð þessi fjallar um fyrirkomulag og búnað miðstöðvarkerfa og neyslu- 
vatnshylkja einkum með hliðsjón af öryggi gegn slysum og eyðileggingu verð- 
mæta. 

Ákvæðin fjalla einkum um opin kerfi, lokuð kerfi, rafhituð neysluvatns- 
hylki og safnhitunargeyma (næturhitunargeyma). 

. Hönnun. Sérhver hluti hitakerfis skal þannig hannaður að hann standist þær 
kröfur, sem gerðar eru varðandi þrýstiprófun og hitaþol. Ketillinn skal þannig 
geta þolað blástursþrýstinginn og vera hannaður samkvæmt reglum sem Ör- 
yggiseftirlit ríkisins viðurkennir um gerð og smíði hylkja fyrir hita og innri 
þrýsting. Rafsoðnir katlar skulu soðnir af rafsuðumönnum, sem Öryggiseftir- 
lit ríkisins viðurkennir. 

. Þrýstiprófun. Katlar kerfis, lokuð þensluker, ofnar og aðrir hitafletir skulu 
þrýstiprófaðir af framleiðanda með að minnsta kosti 1.5 sinnum heildarþrýst- 
ingi í kerfinu. Raunþrýstingurinn má þó aldrei vera minni en 1.3 sinnum blást- 
ursþrýstingurinn. Sé um steypujárnshluta að ræða skal nota stuðulinn 2? í stað 
1.5, eða 1.3. Raunþrýstingur má aldrei vera minni en 1.5 bar. (yfir). 

Aðrir hlutar kerfisins, svo sem lokar, pípur og pípnatengi skulu hafa 
styrkleika að minnsta kosti til jafns við það, sem að framan setur. 

- Öryg ggisráðstafanir. Í öllum tilvikum skal þannig frá gengið að mögulegt sé að 
lofttæma kerfið, svo loftpokar komi ekki í veg fyrir tilætlaða starfsemi sjálf- 
virkra stilli- og öryggistækja. Ávallt skal svo frá kerfi gengið að í öllum hlut- 
um þess verði nægilegur þrýstingur til þess að koma í veg fyrir eimyndun. 

8. Opin kerfi. 

Gildissvið: Kafli þessi tekur til opinna vatnehitunarkerfa, án tillits til hitun- 
arafkasta þar sem notuð er önnur hitun en frá jarðvarmaveitu og mesti heildar- 

eða stöðnbrýstingur í katli fer ekki vfir 50 m vatnssúlu. 
Ketilmerking: Á katlinum skal vera merkiplata, á aðgengilegum og aug- 

ljósum stað, vel fest og með áletrun, sem gefur eftirfarandi til kynna: 

Framleiðanda ketilsins. 
Tegundarmerki. 
Framleiðsluár og framleiðslunúmer. 
Hitunarafköst. 
Raunþrýsting. 

Örvggisbúnaður: Sérhver vélkynntur eða rafmagnshitaður ketill skal vera 
búinn rekstrarhitastilli (termostat) og sértengdu vfirhitavari eða líkum bún- 
aði. sem Rafmasnseftirlit ríkisins tekur gildan (sjá reglur um vatnsbitvnar- 
tæki með rafhitun). 
Rekstrarhitastillirinn skal á öruggan og siálfvirkan hátt geta haldið hita 

ketilsins innan ákveðinna takmarka. 
3.3.2. Yfirhitavarið, eða sá rafbúnaður. sem kann að vera settur í kerfið í þess 

2
 fm
 

stað, sjá 33. skal í síðasta loci stöðva hitnn ketilsins við 120%C ef rekstrar- 

hitastillirinn bregst. Hafi vfirhitavarið stöðvað hitunina. má hitunin ekki 
á sjálfvirkan hátt hefjast á ný. Sé yfirhitavar búið fiarstýribúnaði (raf- 
magn, loft e. þ. h) skal svo frá sensið að hitunin stöðvist sjálfkrafa, ef 
bilun verður í fjarstýribúnsðinum (biðstraumskerfi). 
Örygsisleiðsla. Sérhver ketill skal búinn opinni pípuleiðslv, sem tengir hann 
beint við andrúmsloftið og má sameiginlegs örvggisleiðsla vera frá mörgum
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kötlum, sem eru í sama ketilrúmi. Öryggisleiðslan skal liggja upp frá efsta 
hluta ketilsins. Leiðslan skal hafa stöðugan stíganda. Hluta af framrás hitakerf- 
isins má nota, sem öryggisleiðslu og má þá ekki vera neinn loki á þeim hluta 

framrásar. Öryggisleiðslunni skal þannig fyrir komið, að hún sé öll sjáanleg áður 
en kerfið er tekið í notkun. Öryggisleiðsla getur verið á þann veg sem hér segir: 

a. Leiðslan liggur annaðhvort þannig að hún endi lóðrétt upp í gegnum þak, 
sjá 4. mynd á fylgiskjali 1, eða hún liggur aftur niður frá hæsta stað sjá 
3. og 5. mynd á fylgiskjali |. 

b. Leiðslan liggur upp í opið þensluker og liggur síðan þaðan upp í gegnum 
þak, sjá 2. mynd á fylgiskjali 1, eða liggur niður frá þennslukerinu, sjá 1. 
mynd á fylgiskjali 1. 

Ef öryggisleiðslan liggur upp úr þaki, skal þannig frá enda hennar gengið, að af 
útstreymandi vatni eða gufu geti ekki stafað hætta. Fallpípa öryggisleiðslu 
skal vera sýnileg og tengjast opin við niðurfall sem næst áfyllingarloka kerfisins. 
Ef öryggisleiðsla liggur upp úr þaki skal liggja niður frá henni 20 mm að- 
vörunarleiðsla, sem tengist opin við niðurfall, sem næst áfyllingarloka kerf- 

isins sjá 2., og 4. mynd á fylgiskjali 1. 
Ef öryggisleiðsla er leidd niður skal á hæsta stað hennar vera 15 mm önd- 
unarpípa til þess að rjúfa sogverkun í fallpípunni sjá 3. og 5. mynd á fylgi- 
skjali I. 
Aðvörunarleiðsla og fallpípa öryggisleiðslu skulu hafa stöðugt fall frá hæsta 
stað pípunnar allt til enda niður undir gólfi í ketilrúmi. Neðri endi pipunnar 
má ekki vera skrúfuskorinn. 

3.4.1. Gildleiki öryggisleiðslu. Minnsta innanþvermál öryggisleiðslu má hvergi vera 
minna en 20 mm, hversu lítið sem kerfið er. Þar sem hitaafköst eru meira 
en 20 Mcal/h og minni en 100 Mcal/h má reikna samkvæmt eftirfarandi jöfnu. 

ds = 154 1,5- y/p mm 
Ási = innanþvermál öryggisleiðslu í mm 
p = hitaafköst ketilsins í Mcal/klukkustund. 
Þetta gildir fyrir allt að 20 m langar öryggisleiðslur. Séu þær lengri skal 
tekið sérstakt tillit til þess með auknum gildleika. 

30.  Þensluker. Sérhvert vatnsveitukerfi skal hafa eitt eða fleiri þensluker og 

skal samanlagt rúmtak þeirra vera nægilega mikið til þess að taka við hita- 
þenslu vatnsins í kerfinu við venjulegan rekstur. Píputengingar milli þenslu- 
kersins og annarra hluta kerfisins mega hvergi vera þrengri en krafist er 
fyrir öryggisleiðslur. 

3.5.1. Opin þensluker. Ekki eru gerðar sérstaklegar kröfur um gerð og styrkleika 
opinna þenslukerja. Opin þensluker, sem ekki eru tengd öryggisleiðslum skulu 
hafa að minnsta kosti 15 mm öndunarpípu sjá 3. mynd á fylgiskjali 1. 

35.2. Lokuð þensluker. Sjá 4.5 og 6. mynd á fylgiskjali 1. 
Lokuð þensluker skulu uppfylla þær kröfur, sem á hverjum tíma eru gerðar til 
hylkja fyrir innri þrýsting. Þau skulu hönnuð til að standast þann þrýsting, 
sem mestur getur orðið á viðkomandi stað í kerfinu (sbr. 2.3., ákvæði um 
þrýstpófun) og skal þá miða við þann þrýsting, sem orðið getur við yfirhitun. 
Nánari ákvörðun um búnað þeirra setur Öryggiseftirlit ríkisins gert. 

3.6. — Vatnssúlumælir. Í ketilrúmi hvers hitakerfis skal vera vatnssúlumælir á að- 
genglegum stað þar sem auðvelt er að sjá til hans. Á talnaboga mælisins skulu 
vera rauð strik, sem sýna það þrystingssvið, sem svarar til hæðarmunarins, 
sem er milli tengistaðar aðvörunarleiðslunnar og þeirrar lægstu vatnshæðar, 
sem vera má í kerfinu í rekstri. Við kerfi með opnu þenslukeri, sem komið 

B 82
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3.7. 

3.8. 

3.9. 

3.10. 

4.1. 

4.2. 

4.2.1. 

4.2.2. 

4.2.3. 

4.3. 

er fyrir í sama rúmi og ketillinn er, getur vatnssúlumælirinn verið vatns- 
hæðarglas á þenslukerinu. 
Hitamælir. Á hverjum katli skal vera hitamælir með greinilegum gráðuboga, 
minnst upp í 120%C. Hitinn skal mældur á efsta hluta ketilsins, eða í framrás 
kerfisins, rétt við ketilinn. 
Vatnsáfylling. Frá hverju hitakerfi skal þannig gengið, að hægt sé að fylla á 
það vatni hvenær sem þess kann að vera þörf. Auk aðallokans á áfyllingar- 
leiðslunni skal vera einstefnuloki. 
Tæming kerfisins. Frá hverju hitakerfi skal þannig gengið að hægt sé að tæma 
ketilinn og öryggisleiðsluna. Hvergi má taka vatn úr hitakerfi til almennra 

nota, eða heimilisþarfa. 
Frostvörn. Þensluker og öll öryggisleiðslan skulu á öruggan hátt varin 
frosti. Teljist slíkt nauðsynlegt skal hita þensluker og vatnsfylltar öryggis- 
leiðslur með framrásarleiðslu frá hitakerfinu. Ef vörn gegn frosti er fram- 
kvæmd með hringrásarleiðslu til öryggisleiðslunnar, eða þenslukersins, skal 
slíkri leiðslu þannig fyrir komið að hægt sé að fylgjast með hringrásinni, t. d. 
með því að þreifa á leiðslunni með hendi. Slíka hringrásarleiðslu má tengja 
inn á öryggisleiðsluna, rétt neðan við þenslukerið, svo nærri sem pipnateng- 
ingarnar leyfa. Sé kerfið ekki í notkun að vetri til skal það með öllu vatns- 
tæmt. 

4. Lokuð kerfi. 

(Sjá dæmi á 7., 8. og 9. mynd á fylgiskjali I). 

Auk framangreindra ákvæða fyrir opin kerfi gilda eftirfarandi ákvæði fyrir 
lokuð kerfi, þar sem það á við. 
Öryggisloki. Ketillinn á að hafa að minnsta kosti einn öryggisloka. Minnsta 
innanþvermál öryggisloka má ekki vera minna en 20 mm og öryggislokinn 
skal vera af gerð, sem öryggiseftirlit ríkisins viðurkennir. Efni lokans á að 
vera svo að það þoli allt að 140%C hita. Á öryggislokanum skal vera létti- 
búnaður og á lokakeilunni mega ekki vera stýriuggar þeim megin, sem að 
valninu snýr. Opnunarþrýstingur lokans skal vera hærri en rekstrarþrýst- 
ingur ketilsins og lægri en 0,77 x raunþrýstingur ketilsins. 
Öryggislokinn skal vera með merkiplötu, sem gefur eftirfarandi til kynna: 

Framleiðenda 
Tegundarmerki 
Minnsta innanþvermál 
Opnunarþrýsting 
Blástursgetu 

Blástursgeta öryggislokans í gufuformi, skal vera 1,6 sinnum eimingaraf- 
köst ketilsins. Ef öryggislokar eru tveir eða fleiri, skal reikna samanlagða 
blástursgetu lokanna. Öryggislokar skulu vera á efsta hluta ketilsins, á þeim 
stað, sem líklegast má telja að eimur safnist fyrir. Tengipípa milli ketils og 
öryggisloka má ekki vera minna að innanþvermáli en lokinn sbr. 4.2. Á tengi- 
pípunni mega ekki vera neinir hlutir, sem þrengja hana, svo sem lokar, dælur, 
beygjur, sem myndað geta vatnspoka eða annað því líkt. Fylgjast skal með 
því að ryð eða óhreinindi safnist ekki fyrir í pípunni. Tengipípan skal vera 
stutt og öryggislokinn svo nálægt katlinum, sem kostur er. 
Í stað öryggisloka má nota sprengiplötu, ef sá búnaður getur talist öruggur 
að dómi Öryggiseftirlits ríkisins. 
Þensluhylki lokaðra kerfa. Kerfið skal hafa þensluhylki til þess að taka 
við hitaþenslu vatnsins. Sjá 7. og 8. mynd á fylgiskjali 1.
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4.3.1. 

4.3.2. 

4.3.3. 

4.3.4. 

44. 

4.. 

5.1. 

5.2. 

Á þensluhylkinu ska! vera merkiplata, sem gefur eftirfarandi upplýsingar: 

Framleiðanda eða seljanda. 
Heildarrými í lítrum. 
Raunþrýsting í bar (yfir). 
Forþrýsting í bar (yfir). 

Rúmtak hylkisins og þrýstingur loftpúðans skal þannig afmarkað að hylkið 
tekið við þeirri hitaþenslu, sem verður á vatninu frá 10%C til þess hita, sem 
verður í kerfinu þegar yfirhitavar stöðvar hitun ketilsins, án þess þó að 
þrýstingurinn nái því marki að öryggislokinn blási. Forþrýstingur (fyll- 
ingarþrýstingur) hylkisins í bar (yfir) má ekki vera minni en tíundi hluti 
lóðréttrar fjarlægðar milli þensluhylkisins og efsta hluta kerfisins í metrum. 
Reikna má rúmtak þensluhylkisins, Ve, samkvæmt eftirfarandi jöfnu: 

(0071 — 2,5) (Pi 1) 
VE —= 

v   

100 (P; — Ps) 

t = hitastig í *C þegar yfirhitavar stöðvar hitun ketilsins 
P: — opnunarþrýstingur öryggislokans í bar (yfir) 
P> — forþrýstingur þenslukersins í bar (yfir). 
V = heildar vatnsinnihald kerfisins í lítrum. 
Á vatnsrými hylkisins skulu vera lokar, til að tæma það og hleypa úr því 
lofti. Einnig skal vera búnaður á loftpúðarýminu til að stilla forþrýstinginn 

og til annarra athugana, en ekki má notandi kerfisins hreyfa við þeim búnaði. 
Þensluhylkið skal vera í sama herbergi og ketillinn. Hylkið skal vera þannig 
tengt kerfinu að hitinn í því geti ekki farið yfir 1009. Öryggiseftirlit ríkisins 
setur sett nánari ákvæði um serð og búnað lokaðra þensluhylkja. 
Milli ketilsins og þensluhylkisins skal vera þensluleiðsla, sem aldrei má 
vera minni en 20 mm að innanþvermáli. Þensluleiðslan skal vera opin alla leið 
og á henni mega ekki vera lokar eða neins konar tæki, eða annað, sem þrengi 

hana. Leiðslan á að vera svo stutt, sem kostur er og leitast skal við að ganga svo 
frá henni að ryð eða óhreinindi geti ekki safnast fyrir í henni. 
Í kerfum með miklum hitunarafköstum, eða yfir 50 Mcal/h (58 KW) og þar, 
sem hvílandi þrýstingur er meira en 2.5 bar skal hafa eftirtalin öryggistæki 
telji Öryggiseftirlit ríkisins þau nauðsynleg: 

a. Þrýstifallsvar, sem stöðvar hitun ketilsins ef þrýstingurinn í kerfinu fellur 
getur verið nauðsynlegt, ef hætta er á suðu í kerfinu, t. d. í kerfi, sem vinn- 
ur með hita, sem er vfir 100%C. 

b. Vatnshæðarvar. Ef þensluhylkið er með loftpúða en án þindar, skal vera 
vatnshæðarvar sem stöðvar hitun ketilsins, ef vatnshæðin í þenslukerinu fellur. 

5. Rafhituð neysluvatnshylki. 

Neysluvatnshylki með einu úttaki. 
Ef rafhitað heitavatnshylki er gert fyrir einn notkunarstað, má engin hindr- 
un, hvorki loki né annað vera á útstreymispípu þess, en lokinn á að vera 
innstreymis megin við hylkið. Engar sérstakar kröfur eru gerðar um styrk- 
leika slíkra vatnshitunarhylkja en rafbúnaður þeirra skal vera með rekstrar- 
hitastilli. 
Neysluvatnshylki með meira en einu úttaki. 
Heitvatnshylki, sem ætlað er að hita vatn til tveggja eða fleiri notkunarstaða 
skulu hafa einn aðstreymisloka fyrir framan hylkið og afráðsarloka á hverjum 
notkunarstað. Slík hylki skulu hönnuð og prófuð samkvæmt þeim reglum, sem



r. 302. 642 26. júni 1978. 

á hverjum tíma kunna að gilda fyrir hylki með innri þrýstingi og hita, sbr. 2.2., 
2.3. og 3.2. Auk rekstrarhitastillis og yfirhitavars á rafbúnaði skulu hylki 
þessi vera með öryggisloka, sem hleypt geti út allri þeirri gufu, sem myndast 
án þess að þrýstingur aukist yfir leyfileg mörk, ef full hitun heldur áfram án 
þess að heitvatn hylkisins sé notað. 

6. Safnhitunargeymar (næturhitunargeymar). 

Geymar þessir skoðast sem katlar í vatnshitunarkerfum og gilda sömu reglur um 
hönnun þeirra, styrkleika og prófun, sem venjulega daghitunarkatla, sbr. 2.2., 2.3. og 
3.2. Safnhitunargeymir, sem er í kjallara íbúðarhúss má ekki vera stærri en 8 mi. 
Ef um stærri safnhitunargeymi er að ræða, hvort heldur um er að ræða í íbúðarhúsi, 

eða annars staðar skal hverju sinni leita heimildar Öryggiseftirlits ríkisins um 
staðsetningu. 

7.1. 

722. 

73. 

7 A. 

70. 

7.6. 

7. Ýmis ákvæði. 

Þar sem það telst ekki vera sérstaklega óhagkvæmt skulu miðstöðvarkerfi í 
íbúðarhúsum að jafnaði vera opin. 
Ef lokað kerfi er í íbúðarhúsi, þegar reglugerð þessi tekur gildi, og óæskilegt 
talið að breyta því í opið kerfi, er heimilt að nota kerfið óbreytt áfram, en þá 
skal búa það öllum þeim öryggistækjum, sem reglugerð þessi krefst að séu á 

lokuðum kerfum. 
Allur rafbúnaður vatnshitunarkerfa, sem falla undir reglur þessar skal vera 
samkvæmt gildandi reglum um raforkuvirki, eins og þær eru á hverjum tíma. 
Þeim einum er heimilt að sjá um upnsetningu vatnshitunarkerfa, sem falla 
undir reglur þessar, er hefur meistararéttindi í pípulögnum. Meistarinn ber 
ábyrgð á því að kerfið sé búið örvggistækjum og rafbúnaði þeim, sem kraf- 
ist er í reglum þessum enda hafi hann aflað sér staðfestingar rafvirkjameist- 

ara á því að allur tilskilinn rafmagnsbúnaður og tæki sé fyrir hendi, í full- 
komnu lagi og í samræmi við gildandi reglur. Pípulagningameistari skal 
ábyrgjast að prófuð sé örugg starfsemi allra tækja kerfisins áður en hann af- 
hendir kerfið til notkunar. Honum er skylt að tilkynna Öryggiseftirliti ríkisins 

um uppsetningu lokaðs kerfis strax þegar henni er lokið. Telji Öryggiseftirlit 
ríkisins ástæðu til að það láti framkvæma skoðun á hitunarkerfi er eigandum 

eða notendum kerfisins skylt að hlýta því. 
Eigandi eða notandi vatnshitunarkerfis, sem reglugerð þessi tekur til, skal 
reglulega og að minnsta kosti einu sinni á ári láta iðnaðarmann í viðkomandi 

grein prófa allan örvgsisbúnað kerfisins. Hafi starfsmaður Öryggiseftirlits rík- 
isins skoðað og prófað kerfið má skoðun falla niður að öðru leyti það ár nema 
ágallar hafi komið í ljós við skoðunina. Verði ágalla vart við skoðun skal kerf- 
ið ekki notað fyrr en bætt hefur verið úr þeim ágöllum. sem skoðunin kann að 
hafa leitt í ljós. 
Ef of hár þrýstingur veldur sprengingu í hitunarkerfi eða ef það verður fyrir 
verulegum skemmdum af öðrum orsökum, skal þegar tilkynna Öryggiseftir- 
Hiti ríkisins um skemmdirnar. Ekki má taka kerfið í notkun á ný fyrr en að 
loknum fullnaðarlasfæringum og að fengnu leyfi Öryggiseftirlitsins. Örygg- 
iseftirlit ríkisins getur krafist þess að vatnshitunarkerfi, eða sérstakir hlutar 
þess séu rannsakaðir, ef það af öryggisástæðum telur slíkt nauðsynlegt. Eigandi 
eða notandi kerfis skal gera þær ráðstafanir, sem nauðsynlegar eru, til að slík 
rannsókn geti farið fram og veita þá aðstoð við rannsóknina, sem kann að reyn- 
ast æskileg.



26. júní 1978. 643 Nr. 302. 

Ef slík rannsókn leiðir í ljós, að kerfið sé í því ástandi, að hætta geti stafað af 

notkun þess getur Öryggiseftirlitið bannað notkun kerfisins þar til nauðsynlegar 
umbætur hafa farið fram. 

8. Gildistaka. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 3. mgr. Í. gr. laga um öryggis- 
ráðstafanir á vinnustöðum nr. 23 1. febrúar 1952, öðlast þegar gildi. 

9. Ákvæði til bráðabirgða. 

Lokið skal lagfæringu kerfa þeirra sem ekki fullnægja kröfum reglugerðar þess- 
arar fyrir 1. júlí 1980, enda teljist breyting kerfisins nauðsynleg með tilliti til öryggis. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 26. júní 1978. 

F. h.r. 

Baldur Möller. 

Jón Thors. 

Fylgiskjal I: Myndir 

1. mynd. Öryggisleiðsla gegnum hátt sitjandi opið þensluker og þaðan niður. 
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niðurfall É   |—— Frð ofnum
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2. mynd. Öryggisleiðsla upp úr þaki lögð gegnum opið þensluker. 

Opið þensluker með öndun yfir þak 
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| Þensluker 
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26. júní 1978. 645 Nr. 302. 

3. mynd. Öryggisleiðsla lögð niður frá vendipunkti. Ekki tengd þenslukeri, 
sem situr hátt. 

Opið þensluker á bakrás 
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4. mynd. Þensluker situr lágt og er lokað. Öryggisleiðsla upp úr þaki. 
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5. mynd. Þensluker situr lágt og er lokað. Öryggisleiðsla lögð upp að vendipunkti 
og þaðan niður.      
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6. mynd. Dæmi um fyrirkomulag frostvarnar. 

    

     

  

Þakflötur 
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2Omm Á  



26. júní 1978. 649 Nr. 302. 

7. mynd. Lítið lokað. kerfi. 
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8. mynd. Stórt lokað kerfi. 
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9. mynd. Stórt lokað kerfi með þensluhylki með þind. 

/ Lofttæmiloki: 

  

Tæmiloki 

Þensluhylki 
með þind 

       Ketill 
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10. mynd. Táknaskyring. 
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SAMÞYKKT 
um sveitarstjóra í Gerðahreppi, Gullbringusýslu. 

1. gr. 
Hreppsnefndin kýs sveitarstjóra eftir hverjar almennar hreppsnefndarkosningar 

og er kjörtímabil hans hið sama og kjörtímabil hreppsnefndar. 

2. gr. 
Sveilarstjóri á sæti á fundum hreppsnefndar og hefur óbundið málfrelsi og 

tillögurétt, en atkvæðisrétt hefur hann því aðeins, að hann sé hreppsnefndarmaður. 

Sveitarstjóri hefur á hendi framkvænd ákvarðana þeirra, sem hreppsnefnd 
gerir og hreppsmála yfirleitt. Hann sér um, að öll störf, sem nefndin á að annast 
séu framkvæmd. Hann annast innheimtu á öllum tekjum hreppssjóðs og fyrirtækja 
hans án sérstakrar þóknunar. Hann er féhirðir hreppsnefndar og reikningshaldari, 
semur allar skýrslur hennar og reikninga, annast alla bókun og bréfaviðskipti. Hann 
seymir bækur nefndarinnar, innstæðubréf hreppsins, verðbréf og öll önnur skjöl 
og hvað annað, sem hreppnum tilheyrir og hreppsnefndin á að bera ábyrgð á. Í 
forföllum sveitarstjóra skal oddviti annast störf hans. 

4. gr. 
Sveitarstjóri setur þá tryggingu, sem hreppsnefndin ákveður, fyrir innheimtum 

þeim, sem hann hefur á hendi, sbr. 3. gr. 

5. gr. 
Launakjör sveitarstjóra skulu ákveðin í ráðningarsamningi þeim, sem um 

gelur í 6. gr. og greiðast úr sveitarsjóði. 

6. gr. 
Oddviti skal fyrir hönd hreppsnefndar gera ráðningarsamning við sveitarstjóra 

eftir að ráðning hans hefur verið samþykkt af hreppsnefnd, og skal þar nánar 
kveðið á um kjör hans, orlof, skrifstofutíma, lífeyri og annað það, sem nauðsyn- 

legt er hverju sinni, og skal ráðningarsamningurinn samþykktur af hreppsnefnd. 
Uppsagnarfrestur af hendi hvors aðila er 6 mánuðir. 

7. gr. 
Nú gerist sveitarstjóri sekur um vanrækslu og hirðuleysi í starfi sínu og skeytir 

ekki áminningum hreppsnefndar, getur hún þá með fundarsamþykkt vikið honum 
frá störfum, en tilkynna skal hún félagsmálaráðuneytinu þessa frávikningu svo 
fljótt sem við verður komið. Oddviti tekur þá við starfi sveitarstjóra og gegnir 
því uns sveitarstjóri hefur verið ráðinn að nýju.
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Samþykkt þessi, sem hreppsnefnd Gerðahrepps hefur samið og samþykkt stað- 
festist hér með samkvæmt lögum nr. 58 29. mars 1961 til þess að öðlast gildi þegar 

í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 15. ágúst 1978. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

  

Stjórnartíðindi B 26, nr. 301—-303. Útgáfudagur 29. ágúst 1978.
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AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Laugaráss nr. 277 1. júlí 1976. 

5. gr. orðist þannig: 

Gjöld fyrir dreifingu heita vatnsins eru sem hér segir: 

Vatnsgjöld: 
Garðyrkjustöðvar kr. 280.00 fyrir hvern mínútulítra á mánuði. Meðan hemlar 

eru ekki komnir á íðúðarhús garðyrkjubænda, og vatn, sem notað er til upp- 
hitunar þeirra, er tekið af því vatni, sem garðyrkjustöðin fær í heild, samkvæmt 
mælingu, skal þar að auki greiða Íastagjald af íbúðarhúsum, kr. 20.00 á mánuði 
af hverjum rúmm. 

Íbúðarhús, samkvæmt mælingu um hemil, kr. 1400.00 fyrir hvern mínútu- 
lítra á mánuði. 

Iðnaðarhús samkvæmt mælingu um hemil, kr. 700.00 fyrir hvern minútu- 
lítra á mánuði. 
Meðan hemlar eru ekki komnir á, áætlar hitaveitan vatnsnotkunina og skal 
valnsgjaldið vera kr. 280.00 á mánuði af hverjum mínútulitra. Þar að auki skal 
greiða fastagjald, kr. 20.00 á mánuði af hverjum rúmm. íbúðarhúss og kr. 
13.00 á mánuði af hverjum rúmm. iðnaðarhúss. Gjöldin miðast við utanmál 
húsa. 
Gjöld fyrir heitt vatn til annarra nota, en að framan greinir, ákveður hitaveitu- 
nefnd hverju sinni með hliðsjón af gjaldskrá þessari. 
Hitaveitunefnd er heimilt að ákveða hemlagjöld. 

Gefa má hlutfallslegan afslátt af hitaveitugjöldum, ef notandi vill láta loka 
fyrir vatnið að vetri til, þó ekki fyrir skemmri tíma en 8 mánuði samfellt. 

6. gr. orðist þannig: 

Gjalddagar hitaveitugjalda samkv. 5. gr. eru sem hér segir: 

Fyrir janúar—mars, 1. apríl. Fyrir apríl— júní, 1. júlí. Fyrir júlí—september, 
1. október. Fyrir október—desember, 1. nóvember. — Gjöldin skal greiða til inn- 
heimtumanns hitaveitunnar, eða innheimtustofnunar, sem hann vísar til. Það eru 
vanskil, ef gjöldin eru ekki greidd að fullu innan mánaðar frá gjalddaga. Séu gjöld 
samkvæmt gjaldskrá þessari eigi greidd innan mánaðar frá gjalddaga, skal greiða 
hitaveitunni drátiarvexti af því, sem ógreitt er, talið frá og með gjalddaga. Dráttar- 
vextir eru þeir sömu og hjá innlánsstofnunum sbr. 13. gr. laga nr. 10 frá 29. mars 
1961 og ákvörðun Seðlabanka Íslands á hverjum tíma. Dráttarvextir reiknast með 
sama hætti og hjá innlánsstofnunum. 

7. gr. orðist þannig: 

Heimæðagjöld skulu vera sem hér greinir fyrir eina heimæð: 
Hús allt að 300 rúmm. að utanmáli kr. 115 200.00. 
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Hús 300 rúmm. að utanmáli og stærri kr. 115200.00 fyrir 300 rúmm. og kr. 
192.00 af hverjum rúmm. þar fram yfir. 

Heimæðagjö!ld gróðurhúsa skulu vera kr. 276 480.00 af sekl. 
Heimæðagjald skal greiða þegar heimæð hefur verið lögð og áður en hún tengist 

hitakerfi hússins. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem samþykkt er af fulltrúum stjórnarnefndar Laug- 
arásshéraðs og notenda í Laugarási er hér með staðfest samkvæmt orkulögum nr. 

58 29. apríl 1967 til að öðlast gildi 1. október 1978 og virtist til eftirbreytni öllum, 
sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 23. ágúst 1978. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson. 

Nr. 305. 23. ágúst 1978. 
AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Sauðárkróks nr. 113 3. apríl 1973 

með síðari breytingum. 

4. gr. orðist þannig: 

Giöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 

Vatnsgjald allt að kr. 1840.00 á mánuði fyrir hvern mínútulítra í hámarksstill- 

ingu hemils. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem samþykkt er af bæjarstjórn Sauðárkróks, er hér 
með staðfest samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast gildi 1. október 
1978 og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 23. ágúst 1978. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson. * 

Nr. 306. 23. ágúst 1978. 
AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Húsavíkur nr. 259 16. júní 1977. 

4. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 

a) Fastagjald kr. 900.00 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 

b) Vatnsgjald kr. 1 995.00 á mánuði fyrir hvern mínútulítra í hámarksstillingu 

hemils. 
Á gjöld þessi leggst söluskattur skv. gildandi reglum á hverjum tíma.
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11. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 

Hitaveita Húsavíkur hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða 
íbúð notanda, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun ber að 
tilkynna með 3 daga fyrirvara. 

Allan kostnað við lokun og opnun á ný, greiðir sá sem í vanskilum er, kr. 2500.00 
í hvert skipti. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem samþykkt er af bæjarstjórn Húsavíkur, staðfestist 
hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast gildi 1. september 
1978, og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 23. ágúst 1978. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson. 

24. ágúst 1978. . Nr. 307. 
AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Rafveitu Borgarness nr. 13 11. Janúar 1978. 

Frá og með 1. september 1978 er verðgildi gjaldstigs 1g—15.70 Samkvæmt því 
breytast verðákvæði I. og II. kafla gjaldskrárinnar þannig: 

I. KAFLI 

RAFMAGNSSALA 

Rafveita Borgarness selur rafmagn á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

1. Orku- og afltaxtar. 
1.1. Um mestaflmæli eða markaflmæli: g. kr. 

1.1.1. Orkuverð kWst. á ..........0..00000 0. 0.3 4.70 
Orkuverð umfram stillingu markaflsmælis kWst. á .. 3 47.10 

1.1.2. Aflverð árskilówatt á ........00.0.0.0... 0. 1600 25 120.00 
1.1.3. Fast árgjald = grunngjald - mæligjald, skv. 14. .. 2800 43 960.00 

2. Orkutaxtar. 
2.1. Um kWst.-mæli: 

2.1.1. Orkuverð kWst. á ............0.00000 000 1 15.70 
2.1.2. Fast árgjald — mæligjald, 3-fasa m., skv. 14. ........ 600 9 420.00 
2.1.2. Fast árgjald = mæligjald, 3-fasa m., skv. 14. ........ 600 9 420.00 
2.1.2. Fast árgjald = mæligjald, 1-fasa m., skv. 1.4......... 300 4 710.00 

Lágmark fyrir 21:5000 g/ári. 
2.2. Um kWst.-mæli: 

2.2.1. Orkuverð, allt að 1200 kWst./ári, kWst. á .......... 3 47.10 
Orkuverð, umfram 1200 kWst./ári, kKWst.á .......... 2 31.40 

2.2.2. Fast árgjald = mæligjald, 3-fasa m., skv. 14......... 600 9 420.00 
Fast árgjald — mæligjald, 1-fasa m., skv. 14. ...... 300 4 710.00
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8. Tímataxtar. 

3.1. Um kWst.-mæli til hitunar: 

3.1.1. Án rofs kKWst. á ............0000 000 0.61 9.58 
3.1.2. Allt að 1% klst. rof á sólarhring kWst. á .......... 0.34 5.34 
3.1.3. Allt að 27 klst. rof á sólarhring kWst.á ............ 0.32 5.02 
3.1.4. Allt að 4% klst. rof á sólarhring kWst. á .......... 0.26 4.08 
3.1,5. Allt að 14%% klst. rof á sólarhring kWst. á .......... 0.18 2.83 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hilunar og mælagjald skv. lið 14. 
Taxtar 3.1 eru án söluskatts og verðjöfnunargjalds sem innheimtist ekki af raf- 

magni til húshitunar. 
Aðrir tímataxtar, er til greina kunna að koma, falla undir 4. lið. 

4. Sérákvæði um rafmagnssölu. 

Þegar sérstaklega stendur á er rafveitustjóra heimilt, að tilskildu samþykki raf- 
veitunefndar, 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 hafnarlýsingar, 
með lágsmarksgjaldi 1.3 g/kWst. 

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: 

1 2 3 4 
Gjald- Málstraumur stofnvara Í Flutningsgeta Tengigjald skv. jöfnu 
skrár- 220 V 380 V skv. stærð g=-3600-F135<kVA Tengi- 
liður kerfi kerfi stofnvara eða gjaldstig gjald 

A Á spennis KVA g kr. 

T í 2 60 1>X 60 0.22 > 60. = 19 5 960 84 150 
T 2 3 60 2 60 0.38 < 60 22 6 570 103 150 
T 3 3 < 100 3 60 0.38 < 100== 38 8 730 137 000 
T 4 3 > 100 0.66 < 100 == 66 12510 196 400 
T 5 3 > 200 0.38 < 200 = 76 13 860 217 600 
T 6 3 X 350 3 X 200 0.66 X< 200 — 132 21 420 336 250 
T 7 3 < 350 0.66 X< 350 == 231 34 780 546 000 

T 8 300 44 100 692 000 
T 9 500 71 100 1116 000 
T 10 800 111 600 1752 000 

Fyrir aðrar stærðir stofnvara eða spenna en hér er talið, skal reikna tengigjald 

eftir sömu jöfnu og að ofan, sbr. 3. og 4. dálk. 

Gjaldskrárbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalógum nr. 15 20. 

júní 1923 og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast gildi 1. september 1978 og 

birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 24. ágúst 1978. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson.
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AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Blönduóss nr. 391 26. október 1977. 

4. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 

a) Fastagjald kr. 2500.00 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 

b) Vatnsgjald kr. 3000.00 á mánuði fyrir hvern mínútulítra í hámarksstillingu 

hemils. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 
1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. september 1978 og birtist til eftirbreytni 

öllum, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 23. ágúst 1978. 

F.h.r. 

Páll Flygenrins. I 

Kristmundur Halldórsson. 

19
 8. st 1978. Nr. 309. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Siglufjarðar. 

Gildir frá 1. sept. 1978. 

ms
 

=.
 

8 

L RAFORKA 

1. Lýsing. 

1.1. Orka til almennrar lýsingar kr. 45.00 á kWest. 

2. Heimilisnotkun. 

2.1. Orka til almennrar heimilisnotkunar svo og sjúkrahúsa, vistheimila, hótela og 

hliðstæðra stofnana kr. 19.80 á kWst. 

3. Vélanotkun. 

3.1. Orka til véla og mannvirkjagerðar kr. 45.00 á kWst. 
3.2. Orka samkv. 15 mínútna meðalaflsmælingu, lágmark 20 kW kr. 6.90 á kWst. 

Aflgjald með lýsingu kr. 28.43 á kWst. 
33. 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. 22/10 hverja kWst. 
Fyrir næstu 80 000 kKWst. ársnotkun kr. 14/70 hverja kWst. 
Fyrir umfram 100 000 kWst. ársnotkun kr. 13/60 hverja kWst. 

4. Hitun. 

4.1. Orka til húshitunar, roftími 2 X 1.5 klst. á dag kr. 5.85 á kWst. 
4.2. Orka til hitunar í iðnaði, roftími 2 X 1.5 klst. á dag kr. 7.80 á kWst.
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Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til upphitunar: 
a) Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
b) Að tæki, lagnir og búnaður í sambandi við rafmagnsupphitunina sé samkv. 

fyrirmælum rafveitunnar. 
c) Að hús, sem fá leyfi fyrir rafmagnsupphitun, fullnægi lágmarkskröfum, sem 

rafveitan setur um einangrun. 

TI. HEIMTAUGARGJÖLD 

Af hverri húsveitu, sem tengd er við veituna, skal greiða heimtaugagjald sem 
miðast við flutningsgetu raftaugar þeirrar, sem að húsinu liggur, svo sem hér segir: 

Flutningsgeta raftaugar Heimtaugargjald Yfirlengdargjald 
kr. kr./m 

63 A 3ja fasa jarðstrengur ................ 94 200.00 5 075.00 
100 A 3ja fasa jarðstrengur ................ 118 000.00 5 700.00 
125 A 3ja fasa jarðstrengur ................ 145 000.00 6 400.00 
200 A Bja fasa jarðstrengur „............... 230 000.00 8 690.00 
300 A 3ja fasa jarðstrengur ................ 330 000.00 10 250.00 

Yfirlengd greiðist þegar lengd heimtaugar fer fram úr 15 m. Lengd jarðstrengs 
mælist frá lóðamörkum húss. Ef heimtaugin krefst óvenjumikils kostnaðar að dómi 
rafveitustjórnar, svo sem nýrrar spennistöðvar, nýrra aflstrengja eða annars bún- 
aðar, 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. 

111. OPNUNARGJALD 

Í. Hafi gjald samkv. gjaldskrá þessari ekki verið greitt svo að til lokunar veitu 
hafi komið skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 1 450.00. 

2. 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 kr. 1 450.00 
gjald á skrifstofu rafveitunnar. 

IV. SÖLUSKATTUR 

Söluskattur og verðjöfnunargjald, 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. 

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 1. september 
1978 og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi 
felld gjaldskrá sama efnis nr. 370 27. október 1977. 

Iðnaðarráðuneytið, 28. ágúst 1978. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson.
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AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Hvammstanga, nr. 387 27. desember 1973 

með síðari breytingum. 

A-liður 4. gr. orðist þannig: 

Fastagjald kr. 1 300.00 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 
B-liður 4. gr. orðist þannig: 

Vatnsgjald, kr. 2 600.00 á mánuði fyrir hvern mínútulitra á hámarksstillingu 

hemils. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem samþykkt er af hreppsnefnd Hvammstangahrepps, 

staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast gildi Í. 
september 1978 og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 23. ágúst 1978. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson. 

24. ágúst 1978. Nr. $11. 
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. 90.00 fyrir hvern rúmmetra vatns. 
2. Um hemil, kr. 24 836.00 á ári fyrir hvern mínútulitra á hámarksstillingu hemils. 

Minnsta magn vatns sé 1 1/mín. fyrir hverja 100 m? húsnæðis. 
Ef vatnsmælir bilar er hitaveitunni heimilt að áætla vatnsnotkun með hliðsjón 

af fyrri notkun og/eða hitaþörf húsnæðis. 

TI. 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 %) ...........2.0200 000. sn kr. 960.00 á mán. 
2. Fyrir mæla frá 1--2" ...........200.00 000 — 1 760.00 á mán. 
3. Fyrir hemla ...........2..000. 00. eens — 960.00 á mán. 

TIl. Heimæðagjald. 

Heimæðagjald, miðað við heildarrúmmál húsa, er sem hér segir: 

Allt að 400 ma, kr. 191 830.00. 
400 til 2000 mö, kr. 191 830.00 af 400 möð - kr. 160.00 á mö þar yfir að 2000 mö. 
2000 mö, kr. 447 830.00 - kr. 131.00 á möð þar yfir. 

Séu fleiri en eitt hitunarkerfi tengd við heimæðina með mælum frá hitaveitunni, 
skal greiða kr. 27 980.00 aukagjald fyrir hvern mæli umfram hinn fyrsta.
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IV. Opnunargjald. 

Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 
komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 1 930.00. 

V. Ýmis ákvæði. 
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. 

Gjaldskrá þessi sem samþykkt hefur verið af bæjarstjórn Selfoss er sett sam- 
kvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. 
september 1978 og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er 
úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 456 97. desember 1977. 

Iðnaðarráðuneytið, 24. ágúst 1978. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  
Kristmundur Halldórsson. 

Nr. 319. 24. ágúst 1978. 
GJALDSKRÁ 

Rafveitu Reyðarfjarðar. 

1. GJALDSKRÁRLIÐIR: 

Rafveita Reyðarfjarðar selur raforku á því verði, sem hér segir. 

1. Fast gjald ...............0..000... 0 kr. F1 
Orkugjald .............0.00...0 00 — 60.50 á kKWst. 

12. Fast gjald ..............0.0...000 0. — FI - F2 
Orkugjald ..............0.0.0.0000000 — 29.00 á kKWst. 

21. Fast gjald ...............0...0.. kr. FIF 
Orkugjald .............0.0.00.0..0.0 — 18.15 á kWst. 

3. Vélanotkun. 
81. Fast gjald „..................... 0. kr. FI - F2 

Orkugjald ...........0.... — 34.65 á kWt. 
Lágmarksgjald .......... — 18 X FI á ári 

32. Aflgjald lágmark 3 KW .......00000 0 — 77 573.00 á ári 
Aflgjald frá 3—5 KW ..0.... — 25 350.00 kWst. á ári 
Fast gjald ............0.0.00..00. 0 — F1  F3 
Orkugjald ........0...... 0. — 847 á kKWst. 

33. Aflgjald umfram 5 KW .......0....0 0 — 21 508.00 á kW á ári 

Fast gjald ................002 00. — FI F3 
Orkugjald ..............0.00 0000. — 6.82 á kWst. 

34. Til súgþurrkunar. 

Fast gjald .............000.00. 0000 — F1 
Orkugjald ............... — 8.54 á kWst.
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4, Húshitun. 
ál. Fast gjald „...........000.0.0... kr. FI F4 

Orkugjald ............00.0... — 13.55 á kWst. 
Roftími allt að 1 klst. á dag. 

42. Fast gjald .............000 — FI - F4 
Orkugjald ............... — 5.78 á kWst. 
Roftími allt að 3 klst. á dag. 

43. Fast gjald ............0..... 0. — FI  F4 
Orkugjald „.............. — 3.03 á kWt. 
Roftími allt að 15 klst. á dag. 

5. Utanhússlýsing. 
51. Fast gjald ..............0.0..0.. 0 kr. F1 

Orktigjald „............. 0... — 18.03 á kWst. 

Skilgreiningar og ýmis ákvæði. 

Föst gjöld. 

Fl... kr. 425.00 á mán. 
F2. a) Verslanir, skrifstofur, vinnustofur o. þ. h. ........ — 15.15 á m? á mán. 

b) Gangar, geymslur 0. þh. ........0.0 0... — 8.35 á m? á mán. 
EB. a 134.00 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 tv. 

b) Fyrir félagsheimili, skóla, gistihús o. þ. h. 20 m? mælt innan útvegsgja. 

ce) Fyrir fiskvinnslustöðvar, iðnaðar- og iðjuhús o. þ. h., 30 m? fyrir vinnslurúm, 
40 m? fyrir seymslurúm. 

d) Fyrir útihús vegna búrekstrar. Fyrstu 50 m? eða minna, ein gjaldeining, hverja 

næsti 100 m? ein gjaldeining. 

F4. Hvert uppsett KW .............. 0 kr. 1 808.00 á kW á ári 

6. Hitun. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 

a) Að notandi setji á sinn kostnað klukkurofa fyrir hitalösnina og kosti viðhald 
Þeirra. 

b) Að vélaaf!, götulínur og spennar þoli álag að dómi rafveitustjóra. 
ce) Að bitalagnir. þar með talin öll tæki séu gerð samkvæmt fyrirmælum rafveil- 

unnar, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum og hitastillar notaðir. 

Ef fasviksstuðnll hjá notanda er lægri en 0.8 skal hann sera ráðstafanir á sinn 
kostnað til þess að hækka fasviksstuðulinn unp í það gildi. Notandi greiðir hærra 
verð fyrir raforku með fasviksetuðul undir 0.8. 

11. OPNUNARGJÖLD 

Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt svo að til lokunar hafi 
komið fyrir veitu skal taka sjald fyrir enduropnun kr. 3 630.00. 

Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun skal veitunni lokað og ekki 
opnuð aftur fyrr en notandi hefur greitt kr. 1 930.00 á skrifstofu rafveitunnar. 

B 85
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III. HEIMTAUGAGJÖLD 

Af hverri húsveitu, sem tengd er við rafveituna, skal greiða heimtaugargjald 

sem hér segir : 

Grunngjald af hverri heimtaug ..........02000000 00. .0...0.. kr.  7560.00 
Auk grunngjalda skal greiða 10% aí hverju þúsundi að kr. 605 000.00 

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 loftlinu meiri en 60 metrar 

og gildleiki víra meiri en 3 X 7ZOq 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 húsahitunar. 

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. 450 20. desember 1977. 

Iðnaðarráðuneytið, 24. ágúst 1978. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson. 

Nr. 313. 924. ágúst 1978. 
AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Siglufjarðar nr. 245 8. júní 1977 

með síðari breytingum. 

4. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 

Gjald fyrir afnot heita vatnsins er: 

Vatnsgjald kr. 4234.00 á mánuði fyrir hvern mínútulitra á hámarksstillingu 

hemils. 
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. apríl 

1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. september 1978 og birtist til eftir- 

breytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 24. ágúst 1978. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson.
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AUGLÝSING 

um gjald fyrir tilkynningar o. fl., sem birtist í Lögbirtingablaðinu. 

Samkvæmt 6. gr. laga nr. 64 16. desember 1943, um birtingu laga og stjórnvalda- 
erinda, er gjald fyrir tilkynningar o. fl., sem birtist í Lögbirtingablaðinu, hér með 
ákveðið þannig: 

1. 
2. 
ð. 

að
 

Fyrir tilkynningu um skrásetningu hlutafélaga og samvinnufélaga kr. 12 750.00 
Fyrir tilkynningu um skrásetningu firma ............00..0.00.. —  3150.00 
Fyrir tilkynningu um veitingu prókúruumboðs, breytingu eða 
afturköllun á prókúruumboði ...............2000 000. — 8 750.00 
Fyrir tilkynningu um breytingu á hlutafélögum, samvinnufélögum 
og firmum (breytingu á stjórn, samþykktum, eigendaskipti o. fl) —  3750.00 
Fyrir tilkynningu um, að hlutafélag eða firma sé hætt störfum .. — 700.00 
Fyrir uppboðsauglýsingu, þrjár birtingar ...................... — 5 800.00 
Fyrir fjármark ....................2000 00 rr —  1200.00 
Fyrir auglýsingu um óskilfénað, fyrir hverja kind eða hross .... — 700.00 
Fyrir innköllun, þrjár birtingar .............0..0000000...02.... — 6 300.00 
Fyrir auglýsingu um skiptafund ................000 0000 —  2250.00 

„ Fyrir einkaleyfisumsókn .................00.0 0000... — 2 250.00 
Fyrir ógildingarstefnu ..................0.. 0... —  5800.00 
Fyrir dómsbirtingu ......................0 00... — 5 800.00 
Fyrir tilkynningu um iðjuleyfi ...........0....000 000... — 1850.00 

Annað efni, sem birt er í blaðinu, en eigi fellur undir neinn framangreindra liða, 
greiðist með krónum 535.00 fyrir hvern dálksentimetra. 

Myndamót, sem nota þarf við prentun auglýsinga, skal auglýsandi leggja til. 

Gjaldskrá þessi öðlast gildi 15. september 1978. Fellur þá jafnframt úr gildi 
auglýsing nr. 360 10. október 1977 um gjald fyrir tilkynningar o. fl., sem birtist í 

Lögbirtingablaðinu. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 29. ágúst 1978. 

F.h.r. 

Baldur Möller. - 
Jón Thors. 
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GJALDSKRÁ 

fyrir eftirlitsstörf Öryggiseftirlits ríkisins. 

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, karl eða konu, sem vinnur í fyrirtæki, skal greiða árlega 
kr. 475.00. 

Skal tala verkafólks miðuð við það, sem hún er þegar fyrirtæki er í fullum 
gangi við venjulegan rekstur, t.d. vertíðarrekstur frystihúsa eða síldarverksmiðja. 

B. Eimkatlar og hylki fyrir þrýsting. 

1 m? hitaflatar telst vera 10 Mcal/h eða 11.63 kW. 
1 kW telst 1.36 hö. 

1. flokkur: Gjald kr. 2 600.00. 
Lágþrýstieimkatlar með allt að 2%kp/em? þrýstingi og katlar með hærri þrýst- 

ingi, sem hafa allt að 2 m? hitaflöt. Opnir eimhitaðir geymar og lokuð eimhituð 
hylki með allt að 2 m? rúmtaki. Þrýstiloftshylki og hylki fyrir aðrar gastegundir 

með allt að 2 mö? rúmtaki. 

2. flokkur: Gjald kr. 3 900.00. 
Eimkatlar, sem hafa meiri þrýsting en 2 kp/em? og eru með hitafleti frá 2 m? 

til 30 m?. Lokuð eimhituð hylki, sem hafa stærra rúmtak en 2 mi. Eimhitaðir suðu- 

katlar og þurrkarar. Þó að suðuketill eða þurrkari sé með hræribúnaði eða öðrum 
hreyfibúnaði reiknast aðeins gjald vegna aflvélar, en ekki vegna vélabúnaðar. Reyk- 
hitaðir forkatlar og yfirhitunarkerfi. Þrýstiloftshylki fyrir aðrar gastegundir með 

þrýstingi meira en 2 mý rúmtaki. 

3. flokkur: Gjald kr. 10 400.00. 
Eimkatlar með meira en 30 m? hitafleti. 

C. Aflvélar. 

Af hverju hestafli aflvélar greiðist kr. 85.00. 
Fyrir hvern rafmótor, sem notaður er til aflyfirfærslu frá eigin rafstöð fyrir- 

tækis greiðist kr. 85.00. 

D. Vinnuvélar. 
1. flokkur: Gjald kr. 85.00. 

Dælur, sem nota allt að 5 hö., ádráttarsteinar (smergelskifur), fægivélar skó- 

smiða, hnappagatavélar, sníðavélar, saumavélar, leðurgerðarvélar, loftblásarar undir 

2 hö. | 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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2. flokkur: Gjald kr. 725.00. 

Dælur, sem nota frá 5 til 10 hö., hræritæki í kerjum, málmsmiíðavélar, loft- 

blásarar yfir 2 hö., plastiðnaðarvélar, gúmmígerðarvélar, reykblásarar, þrýstilofts- 
þjöppur allt að 5 hö., brjóstssykurgerðarvélar, gosdrykkjagerðarvélar, bókbandsvélar, 
mjólkurstöðvarvélar, brauðgerðarvélar, skógerðarvélar, prjónavélar, roðflettivélar, 
marningsvélar, færibönd 25 m að lengd. 

3. flokkur: Gjald kr. 780.00. 
Trésmiíðavélar, prentvélar, vökvaþrystipressur, hjámiðjuþrýstipressur, skrúfu- 

pressur, niðursuðuvélar, sápugerðarvélar, málningargerðarvélar, fataþvottavélar, 
gærurotunarvélar, sútunarvélar, steinsmíðavélar, grjótmulningsvélar, flöskuáfyllingar- 
vélar, tuskutætarar, dælur yfir 10 hö., hampvinnsluvélar, pappagerðarvélar, fisk- 
þvottavélar, pönnufrystitæki, færibönd 5—10 m að lengd. 

4. flokkur: Gjald kr. 1560.00. 
Ullarvinnsluvélar, skipadráttarvindur, einfaldar lyftivindur, þrýstiloftsþjöppur 

10 hö. og meira, gasgramleiðslutæki, flöskuþvottavélar, matarlyftur að 50 kg. Færi- 
bönd 10 m og lengri, lokubúnaður í vatnsorkuverum, rækjupillunarvélar, hausunar- 
vélar. 

5. flokkur: Gjald kr. 3 250.00. 
Brettatrillur og brettalyftarar, bifreiðalyftur, sjálfvirkar pappaprentvélar, vöru- 

lyftur 50—-300 kg. Rúllustigar, sýningarklefar, steypuhrærivélar, flatningsvélar, flök- 
unarvélar, málmbræðsluker með hreyfibúnaði, fosklöndunartæki (grabbar). 

6. flokkur: Gjald kr. 7 800.00. 
Fólkslyftur, skipadráttarvagnar, málarastólar og verkpallar í strengjum, fall- 

hamrar (aflvélagj. innifalið). Vörulyftarar með sæti, færibrautir í sláturhúsum. 
Skíðalyftur minni og tvíbrauta lyftibúnaður. 

7. flokkur: Gjald kr. 10 400.00. 

Dráttarvélar, vegaþjöppur, vegheflar og aðrar vegagerðarvélar, jarðýtur, ámokst- 
ursvélar, skurðgröfur og aðrar svipaðar vélar, litlir farandkranar (bómul. minni en 
8 m, lyftigeta minni en 2 tonn). Litlar steypustöðvar. Vörulyftur yfir 300 kg. 

8. flokkur: Gjald kr. 15 600.00. 
Farandkranar, byggingakranar, fisklöndunarkranar, malarvinnslusamstæður og 

aðrar svipaðar vélar, steypustöðvar stórar. Skíðalyftur stærri. 

E. Frystivélar. 
1. flokkur: Gjald kr. 780.00. 

Frystivélar með allt að 10 000 kcal/h afköstum. 
2. flokkur: Gjald kr. 2 080.00. 

Frystivélar með 10 000 til 20 000 kcal/h afköstum. 
3. flokkur: Gjald kr. 3 770.00. 

Frystivélar með 20 000 til 50 000 keal/h afköstum. 
4. flokkur: Gjald kr. 7 800.00. 

Frystivélar með yfir 50 000 keal/h afköstum. 

F. Byggingamannvirki og verkpallar. 

Vegna byggingamannvirkja, sem eru í smíðum, greiðist kr. 4.00 af hverjum 
rúmmetra þess. Heimilt er þó að veita 50% afslátt af stórum byggingum með 
mjög litlum innréttingum. 

Ef verkpallar eru notaðir við endurbætur, lagfæringar eða málun húsa eða
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skipa eða við hleðslu á vörum, greiðist kr. 16.00 fyrir hvern hlaupandi lengdar- 
metra verkpalls. Þó skal ekki greiða 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. 5 200.00 
Skip, sem eru 1000 til 2000 brúttólestir greiði ............ — 10 400.00 
Skip, sem eru 2000 til 3000 brúttólestir greiði ............ — 15 600.00 
Skip, sem eru 3000 brúttólestir og þar yfir greiði .......... — 20 800.00 

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 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. 31.00 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. 16.00 fyrir hvern fermetra gólfflatar. Fyrir víðáttumikil vinnuhús, þar 
sem tiltölulega fáir vinna að staðaldri, svo sem fiskþvottahús og opin vinnuskýli, 
greiðist kr. 8.00 fyrir hvern fermetra gólfflatar. 

I. Hávaðamælins, gasmæling eða þrýstiraun rýma, kerja 
eða geyma og önnur sérþjónusta. 

Fyrir hverja hávaða- eða gasmælingu rýmis, kers eða geymis í landi greiðist 

kr. 5 200.00. 
Fyrir gasmælingu olíugeyma í skipum greiðist kr. 5 200.00 fyrir fyrsta geymi 

og síðan kr. 1 975.00 fyrir hvern geymi. Fyrir gasmælingu vélarrúms eða dælurúms 
greiðist ekki gjald, nema eingöngu sé mælt í þvi. Sé gasmæling eða önnur þjón- 
usta framkvæmd utan hins reglulega vinnutíma öryggiseftirlitsins samkvæmt ósk 
eiganda eða notanda geymis eða skips, skal hann greiða þeim starfsmanni öryggis- 
eftirlitsins, sem þjónustuna framkvæmir, yfirvinnu þá sem þjónustan leiðir af sér. 

Fyrir þrýstiraun katla eða geyma, sem eru minni en 2 m? að rúmtaki eða með 
minni þrýsting en 2kg/em? greiðist kr. 3120.00 en fyrir stærri katla kr. 4 160.00. 

2. gr. 
Fyrir vinnuvélar, sem ekki eru nefndar í gjaldskránni, greiðist hlutfallslega 

eftir því hve stór og margbrotin vélin er, frá 85.00—15 600.00. 
Þótt 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. 3 510.00. Árlegt lágmarksgjald vegna 

skoðunar hjá fyrirtæki er kr. 4410.00.



30. ágúst 1978. 669 Nr. 315. 

o BP 

Vegna meðferðar hættulegra efna, sbr. l-g nr. 85/1968 um eiturefni og hættu- 
leg 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. 7 000.00 séu starfsmenn færri en 5, kr. 14 000.00 séu starfsmenn frá 5—10, kr. 
21 000.00 séu starfsmenn fleiri en 10. 

Er þá aðeins átt við verkamenn, sem hættuleg efni ná eða geta náð til á vinnu- 
staðnum. Vegna gassuðutækja eða rafsuðutækja greiðist kr. 2 600.00. 

4. gr. 
Fyrir skoðun vatnshitunarkerfa sbr. reglug. nr. 302/1978 greiðist kr. 9 000.00. 

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 teikningar 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 er eða 

skylt að stofnunin gegni „greiðast gjöld með hliðsjón af gjaldskránni eftir því hve 
umfangsmikil störfin eru. 

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. september 1978 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir eftirlit með öryggisráð- 
stöfunum á vinnustöðum nr. 29 30. janúar 1978. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 30. ágúst 1978. 

F.h.r. 

Baldur Möller.   
Jón Thors. 
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 169/1970 um söluskatt með áorðnum breytingum. 

13. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Sala á eftirtöldum vörum og verðmætum er undanþegin söluskatti: 

. Vörur sem seldar eru úr landi. 
Undanþágan tekur aðeins til útflutningsvörunnar sjálfrar en ekki til vinnu 

eða þjónustu við hana sem skattskyld kann að vera samkvæmt öðrum ákvæðum 
reglugerðar þessarar, sbr. einnig ll. gr. 
Vörur sem um ræðir í Í til IV flokki tollskrárlaga nr. 120/1976 með síðari 
breytingum og ætlaðar eru til manneldis. 

Undanþága samkvæmt þessum tölulið tekur þó ekki til sælgætis, öls, gos- 
drykkja eða annarra vara sem gjaldskyldar eru samkvæmt lögum nr 97/1971 um 
vörugjald með áorðnum breytingum. Undanþágan nær heldur ekki til tóbaks, 
drykkjarvara sem innihalda áfengi, súkkulaðikex, sem yfirleitt er selt í stykkja- 
tali, eða annars sælgætis þótt það sé ekki gjaldskylt samkvæmt lögum nr. 97/197i 
um vörugjald. 

Undanþága þessi nær ekki til sölu veitingahúsa, greiðasölustaða eða annarra 
á tilbúnum mat en um heimild þessara aðila til að færa innkaupsverð söluskatis- 
frjálsra matvæla frá heildarveltu áður en söluskattsskil eru gerð fer eftir ákvæðum 
3. ti. þessarar greinar. 

Sá hluti af fæðissölu veitingahúsa, greiðasölustaða og annarra aðila, sem selja 
tilbúinn mat, sem samsvarar innkaupsverði þeirra matvæla sem undanþegin 
eru söluskatti skv. 2. tl. þessarar greinar eða með öðrum hætti. Skal þessum aðilum 
heimilt að draga innkaupsverð söluskattsfrjálsra matvæla frá heildarveltu áður 

en söluskattsskil eru gerð. 
Fiskumbúðir og kjötpokar. 
Veiðarfæri, svo og efni til veiðarfæragerðar og viðgerðar veiðarfæra. 

Þessi ákvæði taka þó ekki til sporttækja og efnis í þau. 

Salt. 
Beita, en til hennar telst auk beitusildar önnur beita úr dýraríkinu. 
Áburður, þó ekki ef hann er seldur í smásöluumbúðum og innihald með um- 
búðum vegur eigi yfir 5 kg. 
Grasfræ og trjáfræ. 

. Fóðurmjöl og hey, svo og annað dýrafóður. 

. Eldsneyti fyrir loftför. 
Sala innlendra dagblaða og hliðstæðra blaða, svo og tímarita sem ekki eru 
gefin út í ágóðaskyni. 
Auglýsingar í dagblöðum, bókum, tímaritum og öðrum ritlingum. 
Sala á fasteignum, skipum, loftförum og loftfaravarahlutum. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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ið. 

16. 
17. 

ið. 

19. 

20. 
21. 

22. 

23. 
24. 

Sala og smíði á nýjum skipum er undanþegin söluskatti og innheimtir 
skipasmíðastöð því ekki söluskatt úr hendi kaupanda eða eiganda skips. Undan- 
þaga þessi nær þó ekki til skemmtibáta. 
Sala á lausaié sem seljandi hefur notað í eigin þágu eða við starfsemi sína, 
enda geti salan ekki talist til atvinnurekstrar seljanda. 
Sala á verðbréfum. 
Heimilisnotkun framleiðenda landbúnaðar- og sjávarafurða á eigin Íramleiðslu- 

vörum. 
Sala skipasmíðastöðva og annarra viðgerðaraðila á efni og vélavinnu til skipa- 
viðgerða. Á þetta við um efni og vélavinnu til viðgerða á bolum skipa, fösum 
vélum, tækjum og munum sem lelija má venjulegt Íylgifé skipa. Undanþágan 

tekur aðeins til sölu á efni sem viðgerðaraðilar vinna sjálfir úr og skulu þeir 
með reikningum sínum slaðiesta notkun efnisins eða vélavinnunnar við skipa- 

viðgerðina. aa . 
Þegar eini til skipaviðgerðar er keypi hjá verslunum eða öðrum aðilum, sem ekki 
annast úrvinnsiu þess eða niðursetningu um borð í skipi, er heimilt að endur- 

greiða eigendum eða umráðamönnum skips söluskatt af hinu keypta efni. Sama 
á við um söluskatt sem greiddur er við innflutning skipseiganda sjális á eini 
eða varahlutum til skipaviðgerða. Endurgreiðsla á söluskatti kemur því aðeins 
til greina að reikningur seljanda beri það greinilega með sér að söluskatíur hati 

verið greiddur. Umsóknir um endurgreiðslu söluskatts samkvæmt þessum tölulið 
skulu sendar Siglingamálastofnun ríkisins og skulu þær hafa borist stofnuninni 
innan árs frá því að viðgerð lauk. Um framkvæmd endurgreiðslu söluskatts, þ. 
á m. um lágmarksfjárhæð endurgreiðslubeiðni, skulu að öðru leyti gilda þær 
reglur sem settar eru skv. 28. tl. 3. gr. laga nr. 120/1976 um tollskrá o. fl., um end- 
urgreiðslu tolia af efnivörum, m a. til skipaviðgerða. Skipseigandi sem fær endur- 

greiðslu samkvæmt þesum tölulið skal tilgreina endurgreiddan söluskatt sér- 

staklega á skattframtali sínu eða í gögnum með því. 

Svartolía. Einnig gasolía til rekstrar graskögglaverksmiðja. 
Olía, kol og koks til húshitunar og hitunar laugarvatns. 

Vörur þessar eru söluskattsskyldar til sérhverra annarra nota. 
Sala eða leiga á kvikmyndum sem gerðar eru til sýninga í kvikmyndahúsum og 
sjónvarpi, þar með taldar auglýsingakvikmyndir. 

Prentmyndamót. 

Varahlutir, vélar og tæki fyrir flugvélar, eftir ákvörðun fjármálaráðherra og 
með þeim takmörkunum og skilyrðum er hann setur. 

2. gr. 
14. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Eftirtalin starfsemi og þjónusta er undanþegin söluskatti: 

Vinna við húsbyggingar og aðra mannvirkjagerð, svo og vinna við endurbætur 
og viðhald slíkra mannvirkja. Á þetta við um hvers konar mannvirki og skiptir 
ekki máli hver lætur vinnuna í té. 

Undanþágan á þó ekki við um vinnu við framleiðslu eða aðvinnslu byggingar- 

vara, sem fram fer í verksmiðju, verkstæði eða starfsstöð, heldur tekur hún 
einungis til þeirrar vinnu sem unnin er á byggingarstað. 

Nú fer aðvinnsla á efni eða vöru að einhverju leyti fram á verkstæði eða 
í verksmiðju og að öðru leyti á byggingarstað og er þá sú vinna, sem fram fer á 
byggingarstað, skattfrjáls, samanber þó næstu málsgrein. 

B 86
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Þegar settar eru upp vélar á byggingarstað til aðvinnslu á vörum eða efni 
til mannvirkis, sem að jafnaði er unnið á verkstæði eða í verksmiðju, skal 
sú vinna eða aðvinnsla teljast skattskyld. 

Uppsetning véla eða tækja í verksmiðju eða verkstæði skal teljast söluskatts- 
skyld þótt vinnan fari fram á byggingarstað. 
Vinna við skipa- og loftfaraviðgerðir, hvort sem hún er framkvæmd af verk- 
stæðum, verktökum, einstökum iðnaðarmönnum eða öðrum. Á þetta bæði við 

um viðgerðir á skips- eða loftfarsbol, föstum vélum, tækjum og munum sem 
telja má venjulegi fylgifé með skipum eða loftförum. 
Vinna við viðgerðir veiðarfæra, þó ekki sporttækja. 
Vöruflutningar og fólksflutningar nema með flugvélum innanlands. Þó skulu 
þeir fólksflutningar einnig undanþegnir meðan flugvallargjald er innheimt skv. 
3. gr. laga nr. 8/1976. 
Upp- og útskipunargjöld, svo og geymsla vara í vörugeymsluhúsum. 
Húsaleiga, sbr. þó 9. tl. 10. gr. reglugerðar þessarar. 

Undanþágan á við um húsaleigu almennt hvort heldur er til íbúðar eða 
atvinnurekstrar, þar með talin leiga gistiherbergja. Þegar veitinga- eða samkomu- 
húsnæði er selt á leigu til aðila sem í atvinnuskyni annast tilkynntan söluskatts- 

skyldan rekstur eða starfsemi í húsinu, sbr. 6. og 24. gr., skal eigi greiða söluskatt 
af leigutekjum leigusala. 
Utfararþjónusta. 
Þjónusta sjúkrahúsa, fæðingarheimila, heilsuhæla og annarra slíkra stofnana. 

Undanþágan nær aðeins til þeirrar þjónustu sem nefndar stofnanir láta 
í té, en ekki til söluskattsskyldrar vöru, vinnu eða þjónustu sem þær sjálfar 
þurfa að kaupa. 

Til hliðstæðra stofnana í þessu sambandi teljast elliheimili, vöggustofur, 
barnaheimili, svo og stofnanir fyrir drykkjusjúka, lamaða og fatlaða. 
Sala fasteigna, skipa, loftfara, verðbréfa og annarra þvílíkra verðmæta en þar 
til teljast einkaleyfi, hlutabréf og hvers konar fjárkröfur, svo og húsaleigu- 

miðlun. 
Undanþágan tekur einnig til miðlaraþóknunar eða umboðsþóknunar til fast- 

eigna-, skipa-, einkaleyfa- og verðbréfasala. 
Lækningar og lögfræðistörf og önnur hliðstæð þjónusta. Til lækninga í þessu 
sambandi teljast ljós- og nuddlækningar, störf ljósmæðra og hjúkrunarkvenna, 
þjónusta sálfræðinga og uppeldisfræðinga, tannsmíði og tannviðgerðir, svo og 
framleiðsla gervilima og umbúða fyrir lamað fólk. 

Þá telst hér til þjónusta endurskoðenda, verkfræðinga, arkitekta, presta og 
hliðstæðra aðila. 
Sala listamanna sjálfra á eigin verkum. Enn fremur sala á einkarétti eða höfundar- 
rétti að uppfinningu eða hugverki. 

Undanþágan á eingöngu við um sölu höfundar á frumverkinu. 
Sala eða notkun á heitu og köldu vatni ásamt vatnsmælaleigu. 

Undanþágan tekur bæði til jarðhitavatns og upphitaðs vatns frá sameigin- 
legum kyndistöðvum. 

Rafmagn til hitunar húsa og laugarvatns. 
Undanþágan nær ekki til neins konar annarrar notkunar rafmagns. 

Þjónusta banka og sparisjóða. Sama gildir um stofnanir og sjóði sem hafa 
með höndum hliðstæða starfsemi, enda hafi þeir fengið opinbera viðurkenningu.
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15. Aðgangseyrir að íþróttasýningum, íþróttamótum, skíðalyftum, kappreiðum og 
góðhestakeppni. 

Í6. Fæðissala mötuneyta skólafólks og starfsmannahópa, svo og fæðissala atvinnn- 
rekenda til starfsmanna sinna. 

Undanþágan tekur aðeins til fæðissölu þessara aðila en ekki til sölu á 
söluskattsskyldu efni til þeirra. 

17. Skipa- og loftfaraleiga greidd af erlendum aðilum og í erlendum gjaldeyri. 
18. Prentun dagblaða og hliðstæðra blaða, svo og prentun vörumiða og umbúða 

um söluvöru. Öll önnur prentun er skattskyld. 
19. Hafnar-, vita- og lendingargjöld. . 
20. Tögjöld af seldum liftrygsingum, farmtryggingum vegna flutnings milli Íslands 

og annarra landa, skipa- og loftfaratryggingum, slysa- og starfshæfnistrygsins- 
um flugáhafna, svo og slysatryggingum sem atvinnurekendur eru skuldbundnir 
samkvæmt kjarasamningi að kaupa fyrir starfsmenn sína. 

21. Vélbinding heys. 
22. Verðjöfnunargjald raforku skv. 2. gr. laga nr. 83/1974. 
23 Leiga skýrsluvéla. 

3. gr. 
15. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Allir þeir, sem innheimta söluskatt skv. 2. mgr. 2. gr. laga nr. 10/1960 með 

áorðnum breytingum skulu, auk þess sem fyrir er mælt í lögum nr. 51/1968 um 
bókhald, haga bókhaldi sínu og söluskattsuppgjörum þannig að skattyfirvöld geti 
ávallt gengið úr skugga um réttmæti söluskattsskýrslna, og á það einnig við um 
þá sem ekki eru taldir hókhaldsskyldir samkvæmt áðurgreindum lögum um bókhald. 

4. gr. 
16. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Reki aðili margþætta starfsemi, þannig að sumir þættir hennar eru söluskatts- 

skyldir en aðrir söluskattsfrjálsir, skulu hin söluskattsfrjálsu og söluskattsskyldu 
viðskipti greinilega aðgreind bæði í bókhaldi hans og á söluskattsskýrslu. 

Þeir aðilar sem selja bæði söluskattsfrjálsar og söluskattsskyldar vörur skulu 
halda innkaupum á skattfrjálsum og skattskyldum vörum aðgreindum í bókhaldi 
sínu. 

5. 
17. gr. reglugerðarinnar orðist svo: áð 
Söluskattsskyldir aðilar skulu annað hvort hafa í aðalbókhaldi sínu sérstaka 

reikninga fyrir þær fjárhæðir er færa skal á söluskattsskýrslu eða færa þær í sér- 
stakar undirbækur eða yfirlit sem byggð eru á aðalbókhaldinu. Færslum skal 
þannig hagað að rekja megi einstakar fjárhæðir á söluskattsskýrslu til þeirra gagna 
sem á er byggt, bæði að því er varðar skiptingu heildarveltu og frádráttar. 

Þeim smásöluverslunum sem ekki hafa aðstöðu til að halda söluskattsskyldri 
og söluskattsfrjálsri sölu aðgreindri á sölustigi er heimilt að miða söluskattsupp- 
gjör sitt við keyptar vörur á hverju uppgjörstímabili án tillits til birgða í byrjun 
eða lok hvers tímabils. Innkaupum á skattfrjálsum og skattskyldum vörum ska! 
haldið aðgreindum í bókhaldi en auk þess skal útsöluverð hinna keyptu vara reiknað 
á hverjum einstökum innkaupareikningi og fært sérstaklega í bókhald og aðgreint 
með sama hætti. Við söluskattsskil fyrir hvert uppgjörstímabil skal útsöluverð 
keyptra vara í hvorum framangreindra flokka reiknað saman. Heildarveltu á hverju 
uppgjörstímabili skal síðan skipt milli söluskattsfrjálsrar sölu og söluskattsskyldrar 
sölu í sömu hlutföllum og eru milli reiknaðs útsöluverðs innkaupanna á tímabilinu.
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Í stað þess að reikna og færa útsöluverð á hverjum innkaupareikningi er 
heimilt að sundurliða innkaupin á hverju uppgjörstímabili í álagningarflokka og 
reikna síðan saman útsöluverð skattfrjálsra innkaupa annars vegar og skattskyldra 
innkaupa hins vegar eftir þeirri sundurliðun. Í stað þess að sundurliða innkaupin 
og færa útsöluverð þeirra í aðalbókhaldi er ennfremur heimilt að færa þau í sér- 
stakar undirbækur eða yfirlit sem byggð eru á aðalbókhaldinu. 

Þeir aðilar sem jöfnum höndum framleiða og selja til neytenda bæði sölu- 
skatisskyidar og söluskaltsfrjálsar vörur og ekki geia haldið sölunni aðgreindri á 
sölustigi skulu reikna og færa útsöluverð hinnar keyptu eða framleiddu vara á 
þann hátt sem segir í 2. eða 3. mgr. 

Fyrir gjalddaga hvers uppgjörstímabils skal stemma af og skrá niðurstöður 
þeirra reikninga, bóka eða yfirlita sem færslur á söluskattsskýrslu byggjast á. 

Til frádráttar heildarveltu á söluskattsskýrslu færist það hlutfall heildarvelt- 
unnar sem svarar til hlutfalls útsöluverðs keyptra söluskattsfrjálsra vara á tíma- 
bilinu, reiknað og fært á þann hátt sem segir í 2. eða 3. mgr. þessarar greinar. 

Þegar verulegar breytingar verða á birgðum aðila sem notað hefur innkaupa- 
aðferðina við ákvörðun á söluskattsskyldu, vegna þess að hann dregur úr eða hættir 
rekstri, getur skattstjóri ákveðið að skipting heildarsölu í söluskattsskylda og sölu- 
skattsfrjálsa sölu skuli vera sú sama og næstu þriggja uppgjörstimabila á undan. 

Öll gögn varðandi söluskattsskýrslur skulu geymast eins og önnur bókhalds- 
gögn. 

6. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkværst heimild í lögum nr. 10/1960 og 6. gr. 

bráðabirgðalaga nr. 96/1978, öðlast þegar gildi og skal koma að fullu til fram- 
kvæmda innan 5 daga frá birtingardegi reglugerðarinnar eftir nánari ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins. 

Auglýsing nr. 206/1975 fellur úr gildi við framkvæmd reglugerðar þessarar. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Aðilar sem selja vörur sem undanþegnar eru söluskatti samkvæmt reglugerð 
þessari skulu skila tveim söluskattsskýrslum fyrir septembermánuð 1978. Skal önnur 
skýrslan varða sölu tímabilið frá 1.— 14. september en hin tímabilið frá 15.—-30. 
september. Þeir smásöluaðilar sem ekki geta haldið aðgreindri sölu á söluskatts- 
skyldum og söluskattsfrjálsum vörum á sölustigi skulu miða skiptingu milli þessara 
tímabila við innkaup á hvoru þessara tímabila fyrir sig, sbr. ákvæði 2. eða 3. mgr. 
5. gr. þessarar reglugerðar. 

Fjármálaráðuneytið, 8. september 1978. 

Tómas Árnason.   
Höskuldur Jónsson. 
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AUGLÝSING 

um gildistöku söluskattsundanþága. 

Að höfðu samráði við embætti verðlagsstjóra hefur ráðuneytið ákveðið að 
niðurfelling söluskatts á matvörum skv. 2. tl. 1. gr. reglugerðar nr. 316/1978 komi 
til framkvæmda frá og með föstudeginum 15. september n. k. 

Fjármálaráðuneytið, 11. september 1978. 

Tómas Árnason.   
Höskuldur Jónsson. 
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GJALDSKRÁ 

yfir gjald af einkasöluvörum. 

Áhöfnum og farþegum, sem við komu til landsins hafa meðferðis meira magn 
af einkasöluvörum en heimili er án greiðslu gjalda, sbr. ákvæði 6. gr. reglugerðar 
nr. 272/1969 og 2. gr. reglugerðar nr. 195/1978, skal heimilt að greiða einkasölu- 
gjald samkvæmt gjaldskrá þessari af því magni sem umfram er, enda hafi viðkom- 
andi vörum verið framvísað við tollgæslu áður en tollskoðun hófst á farangri við- 
komandi: 

A. Áfengi: 0,375 1. 0,50 1. 0,75 1. 1,01. 
1. Rauðvín, hvítvín, heit vín, ver- 

mouth og aperitivar .......... kr. 1100 1300 1800 2200 
2. Íslenskar áfengistegundir ...... — 2700 5000 
3. Koníak, brandy, whisky, vodka, 

gin, genever, romm, líkjörar svo 
og aðrar sterkar tegundir, ót. a. .. — 4200 5 000 7 000 8 700 

B. Tóbak: 

1. Reyktóbak .........0.00.0.00... — 4600 pr. tylft eða lb. 
2. Vindlingar „............00.0.... — 4000 pr. karton 
3. Smávindlar ..........0..000.... — 600 pr. 10 stk. 

Meðalstærð .............000.... — 3000 pr. 25 stk. 
Vindlar, aðrir ........000.000.0... — 4000 pr. 25 stk. 

Sé um að ræða aðrar pakkningar en að ofan greinir skal greitt hlutfallslega. 
Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt heimild í 5. mgr. 76. gr. laga nr. 59/1969 um 

tollheimtu og tolleftirlit með áorðnum breytingum til að öðlast gildi þegar í stað. 
Jafnframt er úr gildi numin gjaldskrá nr. 152/1978 um sama efni. 

Fjármálaráðuneytið, 12. september 1978. 

F.h.r. 

Hóskuldur Jónsson.   
Sigurgeir Á. Jónsson. 

  

Stjórnartíðindi B 31, nr. 318. Útgáfudagur 13. september 1978. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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20. sept. 1978. 677 Nr. 319. 

REGLUGERÐ 

um bann við togveiðum í Djúpál. 

1. gr. 
Þangað til öðru vísi verður ákveðið, eru veiðar með botn- og flotvörpu bannaðar 

á svæði í Djúpál, sem markast af línum dregnum milli eftirgreindra punkta: 

1. 66942,5 N 2423 V 
2. 66%43,5 N 2410 V 
3. 66739,5 N 24%03 V 
4. 66%38,0 N 2415 V 

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. $1 
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, 20. september 1978. 

F. h. r. 

Jón L. Arnalds.   
Jón B. Jónasson. 

  

Stjórnartíðindi B 32, nr. 319. Útgáfudagur 20. september 1978. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Nr. 320. 678 6. september 1978. 

AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Rafveitu Akraness nr. 160 29. mars 1977. 

Töflur 1, Il og HT 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 ............................... 18.55 1.00/m? 365/m? 
A.1. Án fastagjalds ............0.000.0.. 0 61.1 

B-HEIMILI OG VINNULJÓS 
B.1. Heimilisnotkun .............0.2. 00. 15.00 4.22{ herb. 1 540/herb. 

B.2. Húsbyggingar og Akraneshöfn .................. 34.53 

C-VÉLANOTKUN 
C.1. Með fastagjaldi .................0..... 0 18.55 13.10/kKW 4 T8LLKW 

C.2. Matvælaiðnaður (rafsuða) ....................... 15.28 
C.3. Stórnotkun .............0000. 200. 5.12 47.20/kW 17 260/kW 

D-HITUN 

D.1. Án rofs .......000 00 9.02 
Ð.2. Með rofi 1 1/2 klst. á dag .................0.0..... 5.03 
D.3. Með rofi 2 1/2 klst. á dag .............000.0.0... 4.67 
D.A. Með rofi 4 1/2 klst. á dag ...............00000... 3.14, 
D.5. Með rofi 14 1/2 klst. á dag ...................... 2.64. 
D.6. Sumarhitun með rofi 3. klst. á dag ............... 3.05 

E-ANNAÐ 

E.1. Sérsamningar ............00..0 000. 
E.2. Götu og hafnarlýsing „..........0......0..0.00... 
E.3. Lokun og enduropnun veitu ..................... 2500 

MÆLA- OG ROFALEIGA 

10 Einfasa ........0..000. 000. 1.58 571 
11 Einfasa með rofa ............00 0000 10.56 3.854 
20 Þrífasa .....00.00.0n sn 5.41 1.975 
21 Þrífasa með rofa .............000 0000 n nr. 14.39 5.252 
24 Þrífasa með 2 rofum ..........2.0.00.00 0000. 19.14 6.986 
30 Þrífasa með aflmæli „..................0..00.. 11.65 5.347 

  

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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TAFLA |. Tenging við veitukerfið (heimlaugar). 

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 2xX 60 1xX 60 13 36 650 
2.02 3 60 2 60 22 51 490 
2.03 3100 3 60 38 73 870 
2.04 3100 66 121 640 
2.05 3200 76 138 370 
2.06 3350 3200 132 226 970 
2.07 3350 231 387 850 
2.08 Bráðabirgðaheimtaugar 1X35 A 13 400 
2.09 Bráðabirgðaheimtaugar 3X35 A 23 200 
2.10 Bráðabirgðaheimtaugar 3X63 A 41 700 
211 Tenging við Akraneshöfn 1950 

TAFLA MI. Tenging við veitukerfið (spennistöð). 

Gjaldskrárliður Stærð spennis Tengigjald 

Nr. KVA kr. 

3.1 150 257 560 
3.2 300 516 100 
3.3 500 819 000 
34 750 1177 400 

Liður b) í kaflanum „Ákvæði og skýringar með töflu II og ITI“ hljóði þannig: 

Þ) Lengd heimtaugar reiknast frá lóðamörkum við götu eða stís, stystu greiðfæru 
leið að varkassa eða töflu. Yfirlengdargjald jarðstrengs reiknast á hvern metra 
umfram fyrstu 15 metrana þannig: Yj = (2200  13XkKVA) kr/m og yfirlengd 

loftlínu umfram fyrstu 30 metrana Yj = (610 -- 9XkKVA) kr/m að viðbættum kr. 
18500 á hvern stólpa í umframlínu. 

Gjaldskrárbreytins 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 þegar 
í stað og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 6. september 1978. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson. 
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Nr. 321. 680 19. september 1978. 

REGLUGERÐ 

um kjör á lánum úr Byggingarsjóði aldraðs fólks. 

1. gr. 
Byggingarsjóður aldraðs fólks, stofnaður samkvæmt lögum nr. 49, 20. april 1963, 

skal vera í vörslu Tryggingastofnunar ríkisins, undir yfirumsjón tryggingaráðs. 

2. gr. 
Tryggingarráð metur framkomnar umsóknir um lán, úthlutar lánum úr sjóðnum 

til þeirra verkefna, sem lögin greina, og metur tryggingar. A. m. k. einu sinni á 
ári, áður en fyrsta lánsumsóknin er afgreidd, skal stjórn happdrættis D.A.S. eiga 
kost á að gera tillögur um lánveitingar á árinu. 

8. gr. 
Lán úr sjóðnum má veita til allt að 15 ára. Vextir af lánunum, sem greiðast skulu 

eftir á, jafnframt afborgunum, skulu vera 3 prósentstigum lægri en hæstu lögleyfðir 

fasteignalánavextir á hverjum tíma. — Vexti af lánum, gjaldfallna eftir 1. sept. 1978, 
samkvæmt skuldabréfum, útgefnum fyrir setningu reglugerðar þessarar, skal með 
samningum leitast við að samræma þeim vöxtum, sem grein þessi ákveður. — Nú 

vill lántakandi ekki samþykkja slíka samræmingu vaxta. og mega þá frekari lán 
úr sjóðnum til hans, ef veitt verða, vera með hæstu lögleyfðum fasteignalánavöxtum. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 9. gr. laga nr. 49, 20. apríl 1963 til að öðlast 

þegar gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 19. september 1978. 

Magnús H. Magnússon.   
Jón Ingimarsson. 

Nr. 322. 15. september 1978. 

REGLUGERÐ 

um innheimtu gjalds á ferðalög til útlanda. 

1. gr. 
Leggja skal 10% gjald á andvirði erlends gjaldeyris sem gjaldeyrisbankarnir 

selja til greiðslu á dvalarkostnaði erlendis. 

2. gr. 
Gjaldskylda skv. 1. gr. nær ekki til andvirðis gjaldeyris sem seldur er til að 

standa straum af dvalarkostnaði þeirra er stunda nám erlendis, enda standi námið 
eigi skemur en 8 mánuði (eða eitt skólaár) og skilað sé innritunarvottorði frá við- 
komandi námsstofnun og síðan fullgildu vottorði um framvindu náms, né heldur 
til kaupa gjaldeyris til greiðslu á kostnaði vegna dvalar sjúklinga erlendis enda hafi 

sjúkrasamlag eða sjúkratryggingadeild Tryggingastofnunar ríkisins tekið þátt í 

kostnaði. 

Gjaldskylda skv. 1. gr. nær heldur ekki til áhafnagjaldeyris eða samnings- 

bundinna dagpeningagreiðsla til áhafna skipa og loftfara sem eru á förum milli Ís- 

lands og annarra landa.
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3. gr. 
Til dvalarkostnaðar í merkingu 1. gr. teljast ekki reglubundnar greiðslur sem 

aðilar á Íslandi greiða aðlium sem hafa fasta búsetu erlendis svo sem lífeyrisgreiðslur, 
eftirlaun, framfærslueyrir með maka eða fyrrverandi maka, barnsmeðlög og aðrar 
slíkar greiðslur. 

4. gr. 
Gjaldeyrisbankarnir skulu annast innheimtu gjalds skv. 1. gr. um leið og sala 

gjaldeyris fer fram. Skal innheimtu gjaldsins haldið aðgreindu í bókhaldi á hverjum 

sölustað og samtala innheimtu reiknuð daglega. Vikulega skulu aðalbankar gjald- 

eyrisbankanna síðan skila inn á reikning ríkissjóðs við Seðlabanka Íslands skatti 
þeim er innheimtur var í næstliðinni viku og bera þeir ábyrgð gagnvart ríkissjóði 
á innheimtu útibúa og umboðsskrifstofa sinna. Við hver skil á innheimtufé skal 
senda skilagrein til ríkisendurskoðunar. 

5. gr. 
Skili aðili aftur gjaldeyri sem sannanlega hefur verið greiddur skattur af við kaup 

skal skattur skv. 1. gr. endurgreiddur. Endurgreiðsla skv. þessari grein skal innt af 
hendi af þeim gjaldeyrisbanka er tekur við skilunum og skal bankinn draga endur- 
greidda skattfjárhæð frá innheimhim skatti við næstu skil til ríkissjóðs. 

„gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er skv. heimild í 17. sr. bráðabirgðalaga nr. 96 
8. september 1978, öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Ógreiddur dvalarkostnaður ferðaskrifstofa vegna ferða sem farnar voru fyrir 
gildistöku bráðabirgðarlaga nr. 96/1978 skal undanþegin skatti skv. 1. gr. enda sé 
uppgiðri og greiðslu á þessum kostnaði lokið fyrir 20. október. Á þann hluta 

dvalarkostnaðar sem þá kann að vera ógreiddur leggst gjald skv. 1. gr. 

Fjármálaráðuneytið, 15. september 1978. 

Tómas Árnason. 
  

Árni Kolbeinsson. 

28. ágúst 1978. Nr. 323. 

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 heildarfasteignamati eignarinnar, 

þ e. a. s. af mati mannvirkja ásamt mati lóðar.
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Vatnsskattur skv. 1. mgr. skal hlíta eftirfarandi ákvæðum um minnsta og 

og mesta gjald á rúmmeter í byggingum á viðkomandi lóð: 

Íbúðarhúsnæði: Minnst 45, en mest 90 kr./möð 

Vörugeymslur: Minnst 45, en mest 90 kr./m? 
Aðrar byggingar: Minnst 45, en mest 90 kr./möð 

Vatnsskattur samkvæmt framanskráðum reglum skal aldrei vera lægri en kr. 7 500 

af skattskyldri fasteign. 
Hafi fasteignamat 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 

sveiða kr. 70 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 Vestmannaevjahöfn, skal 

vera kr. 140.00 fyrir hvern teningsmetra, og auk þess kr. 1200 í afgreiðslugjald, 

ef vatnið er afgreitt frá kl. 08.00—-17.00 á virkum dögum en kr. 2400 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 höfn fyrr 

en vatnið er greitt eða um greiðslu verið samið. 

5. gr. 
Vatnsveitunni er heimilt að ákveða fast árlegt vatnssjald fyrir skip og báta, 

sem heimahöfn eisa í Vestmannaeyjum eða ern að staðaldri gerð baðan út. Fellur 

þá niður vatnsgjald skv. 4. gr. 

6. ær. 
Fyrir önnur vatnsnot en hav, sem að framan eru talin, eða þegar mælingu verður 

ekki við komið. skal greiða siald eftir ákvörðun vatnsveitunnar hverju sinni. 

Stofngjöld. 

7. gr. 
Vatnsveitan sér um Jlagninsn heimæða í hús og setur þar unp vatnsmæla á 

sinn kostnað. 

8. gr. 

Í stofngiald skal greiða 1% af fasteignamatsverði húss. Hafi endanlegt fasteigna- 

mat ekki farið fram. ákveður vatnsveitan gjaldið hverju sinni. 

9. gr. 

Ef um sérstaklega langar og kostnaðarsamar heimtausar er að ræða, skal hús- 

eigandi sreiða bað. sem talist getur umfram eðlilegan kostnað. 

10. gr. 
Stofnsiald skv. ákvæðum bessarar gjaldskrár skal greitt Í einn lagi. áður en 

tenging við dreifikerfi vatnsveitunnar er framkvæmd.
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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. 15 000 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 fasteignamat Í gjaldskránni er átt við fasteignamat það, sem 

í gildi er þegar fasteignaskattur er lagður á. 

Gjaldskrá þessi, sem bæjarstjórn Vestmannaeyja hefur samið og samþykkt, stað- 
festist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 29. júní 1993 til þess að öðlast gildi 
þegar í stað. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Vestmannaeyja 
nr. 94 frá 1. febrúar 1978. 

Félagsmálaráðuneytið, 28. ágúst 1978. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   

30. ágúst 1978. Nr. 324. 

REGLUGERÐ 

um Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi. 

1. gr. 
Heiti stofnunarinnar er: Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi. Til hennar er 

stofnað með lögum nr. 70 29. maí 1972. Hún er háskólastofnun innan vébanda 
Háskóla Íslands, en hefur sérstaka stjórn og sjálfstæðan fjárhag og heyrir undir 
menntamálaráðherra, en undir ríkisstjórnina um varðveislu og umsjón með hand- 
ritum þeim og skjalagðgnum sem til Íslands hafa verið og verða flutt frá Danmörku, 
sbr. 2. gr. 

2. gr. 
Hlutverk stofnunarinnar er: 

a) Að varðveita handrit þau og skjalagögn sem ríkisstjórn Íslands hefur veitt og 
veitir viðtöku samkvæmt sáttmála milli Danmerkur og Íslands um flutning á
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hluta af handritum stofnunar Árna Magnússonar í Danmörku og Konungsbók- 

hlöðu í Kaupmannahöfn í vörslu og umsjón Háskóla Íslands, dagsettum 1. júlí 

1965 og fullgiltum 1. apríl 1971. 

b) Að varðveita önnur handrit sem stofnunin á og kann að eignast eða fá til 

varðveislu. Stofnunin skal einkum leita eftir handritum sem tengjast þeim hand- 

ritakosti sem fyrir er í safninu. 

c) Að koma upp sem fullkomnustu safni af filmum og ljósmyndum af íslenskum 

handritum í erlendum söfnum og að láta mynda önnur handrit, þótt nærtækari 

séu, sem mikið þarf að nota við rannsóknir. Jafnframt skal stofnunin láta 

í té ljósmyndir af handritum, sem eru í vörslu hennar, til nota handa öðrum 

stofnunum eða fræðimönnum, enda komi greiðsla fyrir. 

d) Að gera nákvæmar skrár um handrit stofnunarinnar og halda áfram skrá- 

setningu Handritastofnunar islands á íslenskum handritum í eriendum söfnum, 

sem ófullkomnar eða engar skrár hafa verið til um. Stefnt skal að úigáfu á 

þessum skrám eftir þörfum. 

e) Að safna og skrásetja þjóðfræðaefni og varðveita það í uppskriftum og á segul- 

böndum, sem skulu endurnýjuð eftir geymsluþörfum. 

f) Að varðveita og auka bókakost stofnunarinnar, einkum á sviði evrópskra mið- 

aldafræða og þjóðfræða. Sérstaklega skal stofnunin afla þeirra bóka á þessum 

sviðum, sem ekki eru til í Öðrum söfnum hér á landi. 

g) Að annast rannsóknir heimilda og vinna að aukinni þekkingu á máli, bók- 

menntum og sögu íslensku þjóðarinnar fyrr og síðar, meðal annars með út- 

gáfustarfsemi (sbr. lið h). 

h) Að undirbúa og kosta útgáfu frumheimilda og fræðirita um Íslenska tungu, 

bókmenntir og sögu, svo og ljósprentun handrita og útgáfu þjóðfræðaefnis, 

meðal annars á hljómplötum eða segulböndum. 

i) Að gangast fyrir ráðstefnum, námskeiðum, umræðufundum, fyrirlestrum og 

hverju öðru sem eflir starfsemi stofnunarinnar, Í samræmi við það hlutverk sem 

henni er ætlað. 

ij) Að sýna handrit, þó þannig að fyllsta öryggis sé gætt, og kynna almenningi hand- 

ritin og efni þeirra með öðrum hætti, eftir því sem ástæða þykir til. 

3. gr. 

Rekstur stofnunarinnar annast sérstakur forstöðumaður. Skal hann jafnframt 

vera prófessor í heimspekideild með takmarkaðri kennsluskyldu og leiðbeina þeim 

nemendum er taka hjá honum ritgerðarefni til lokaprófs. Um veiting starfsins fer 

eftir sömu reglum sem um önnur prófessorsembætti. 

Fræðilega stjórn stofnunarinnar annast forstöðumaður ásamt öðrum starfs- 

mönnum hennar. Ákvarðanir um útgáfur og önnur fræðileg viðfangsefni skulu 

teknar á húsþingum, en á þeim eiga sæti: forstöðumaður, fastráðnir sérfræðingar og 

einn fulltrúi úr hópi styrkþega, kjörinn af þeim til eins árs Í senn. 

Húsþing skulu haldin að jafnaði á mánaðar fresti. Heimilt er forstöðumanni 

að halda aukahúsþing ef ástæða þykir til, og einnig er honum skylt að halda slík 

aukaþing ef meiri hluti sérfræðinga og styrkþega æskir þess. Til húsþinga má eftir 

þörfum kveðja annað starfslið stofnunarinnar, til dæmis útgefendur ákveðinna 

verka sem eru til umræðu. Einnig má kveðja til húsþinga menn utan stofnunar 

sem bjóða verk sín til útgáfu. 

Forstöðumaður og sérfræðingar skulu leiðbeina styrkþegum og öðrum þeim sem 

vinna við stofnunina. Á húsþingum má ákveða að fela sérfræðingum yfirumsjón 

með fræðilegum verkum annarra á vegum stofnunarinnar.
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4. gr. 
Við stofnunina starfar þriggja manna stjórnarnefnd skipuð á þessa leið: For- 

stöðumaður stofnunarinnar, rektor Háskóla Íslands sem jafnframt er formaður 
stjórnarnefindarinnar, og einn maður, skipaður af menntamálaráðherra, án tilnefn- 
ingar til sex ára í senn. Stjórnarnefndin hefur fundi þegar ástæða þykir til. Hún 
hefur yfirumsjón með árlegri fjárhagsáætlun stofnunarinnar og er að öðru leyti for- 
stöðumanni til ráðuneytis og tekur með honum ákvarðanir í vandasömum málum. 

5. gr. 
Við stofnunina eru tveir tilsjónarmenn (ephori) kjörnir af háskólaráði til 

fjögurra ára í senn. Skulu þeir líta eftir því að stofnunin starfi í samræmi við 
stofnskrá dánargjafar Árna Magnússonar frá 18. janúar 1760, að því leyti sem 
hún er enn í gildi. 

6. gr. 
Rekstur stofnunarinnar er greiddur af rikisfé samkvæmt því sem veitt er í fjár- 

lögum. 

Aðrar tekjur stofnunarinnar eru: 

a) Tekjur af seldum útgáfubókum og öðrum útgáfum. 
b) Styrkir til einstakra verkefna. 

ce) Greiðslur fyrir umbeðin verkefni. 

d) Gjafir. 

e) Vextir af höfuðstól stofnunarinnar sem er í vörslu Háskóla Íslands og vextir 
af bókasjóði Þorsteins M. Jónssonar og Sigurjónu Jakobsdóttur. 

Í) Aðrar tekjur er stofnuninni kunna að berast. 

7. gr. 
Stofnunin á heima í Árnagarði við Suðurgötu í Reykjavík, uns öðruvísi kann að 

verða ákveðið. 
Stofnunin skal hafa nána samvinnu við skyldar stofnanir heima og erlendis. 

Ber þar einkum að nefna Stofnun Árna Magnússonar í Danmörku og handrita- 
deild Landsbókasafns Íslands. 

8. gr. 
Starfslið stofnunarinnar auk forstöðumanns er sem hér segir: 

a) Sérfræðingar sem hafa þar fullt og fast starf, eftir því sem fé er veitt til í 
fjárlögum. Þeir skulu settir eða skipaðir af menntamálaráðherra að undan- 
Senginni auglýsingu og að fenginni umsögn stofnunarinnar. 

b) Styrkþegar sem ráðnir eru til starfa takmarkaðan tíma í senn. Stöður styrkþega 
skulu auglýstar og í þær ráðið af forstöðumanni með samþykki húsþings. 

c) Ritari. 

d) Bókavörður, einn eða fleiri. 

e) Ljósmyndari, einn eða fleiri. 

f) Nætur- og helgidagaverðir. 
g) Fræðimenn og stúdentar, innlendir og erlendir, sem vinna að tímabundnum 
verkefnum við stofnunina. 

h) Annað starfslið eftir því sem þörf krefur og fé er til að kosta, enda komi 
til samþykki menntamálaráðherra.
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Reglugerð þessi er sett samkvæmt óm nr. 70 29. maí 1972, og öðlast þegar 

st Menntamálaráðuneytið, 30. ágúst 1978. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. Í 
Birgir Thorlacius. 

Nr. 325. 13. september 1978. 

REGLUGERÐ 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á 

kolmunna- og spærlingsafurðum fyrir tímabilið frá 

1. september til 31. desember 1978. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 

og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, hefur ráðuneytið 

staðfest eftirfarandi verðgrundvöll á kolmunna- og spærlingsafurðum fyrir tímabilið 

frá 1. september til 31. desember 1978: 

Mjöl $ 6.20 á próteineiningu í lest. 
Lýsi $ 435.00 fyrir hverja lest. 

Verðbil verður 8%. 
Greiðslur í eða úr sjóðnum miðast við 60% af verðbreytingu frá grundvallar- 

verði að viðbættu eða frádregnu verðbili. 

Verðin miðast við Cif., og gerast upp á viðskiptagengi krónu gagnvart Banda- 

ríkjadollar, $ 1 == 305.60. 

Verðgrundvöllur þessi er breytanlegur á tímabilinu, ef hráefnisverði verður 

sagt upp og því breytt. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 13. september 1978. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds. 
Kristin Magnússon. 

Nr. 326. 13. september 1978. 

REGLUGERÐ 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á 

loðnuafurðum fyrir framleiðslutímabilið frá 1. september 

til 31. desember 1978. 

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 framleiðslutímabilið 1. 

september til 31. desember 1978. 

Loðnumjöl, $ 6.10 á próteineiningu í lest. 

Verðbil verður 3% miðað við verðhækkun eingöngu.
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Greiðslur í sjóðinn miðast við 60% af verðbreytingu frá grundvallarverði 
að viðbættu verðbili, en greiðslur úr sjóðnum miðast við 60% af verðbreytingu 
frá grundvallarverði án verðbils. 

Loðnulýsi, $ 430.00 fyrir hverja lest. 

Verðbil verður 3%. 
Greiðslur í eða úr sjóðnum miðast við 60% af verðbreytingu frá grundvallar- 

verði að viðbættu eða frádregnu verðibili. 
Verðin miðast við Cif., og gerast upp á viðskiptagengi krónu gagnvart Banda- 

ríkjadollar, $ 1 == 306.60. 
Verðgrundvöllur þessi er breytanlegur á tímabilinu, ef hráefnisverði verður 

sagt upp og því breytt. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 13. september 1978. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds.   
Kristin Magnússon. 

4. september 1978. Nr. 327. 

REGLUGERÐ 

um möskvastærðir botnvörpu og flotvörpu. 

1. gr. 
Lágmarksstærð möskva í a. m. k. 8 öftustu metrum botnvörpu og flotvörpu 

skal vera 155 mm. 
Lágmarksstærð möskva í öðrum hlutum botnvörpu en í 1. mgr. greinir skal 

vera lJ mm. 

2. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. Í. gr. er skipum, sem stunda karfaveiðar, heimilt 

að nota riðil með lágmarksmöskvastærðinni 135 mm í þeim hlutum botnvörpu eða 
flotvörpu, sem þar greinir, á eftirgreindum svæðum: 

A. Á svæði fyrir Vestur- og Suðurlandi utan línu, sem dregin er 310 réttvísandi 
frá stað 66900'0 n.br., 25915'0 v.lgd., og utan línu, seim dregin er frá stað 6600'0 
n.br., 25915/0 v.lgd., í stað 649530 n.br., 25915/0 v.lgd. og þaðan í 90“ réttvis- 

andi stað í 12 sjómílna fjarlægð frá grunnlínu samkvæmt reglugerð nr. 299/ 
1975, síðan í 12 sjómílna fjarlægð frá grunnlínu suður og austur um að 19915'0 
v.lgd., þaðan í stað 63*06'0 n.br., 1890070 v.lgd. síðan í 65? rétivisandi að 1090070 
v.lgd. og þaðan 90“ réttvísandi út af mörkum fiskveiðilandhelginnar. 

B. Á tímabilinu 1. september til 31. desember á svæði milli 18900'0 v.lgd. og 21*00'0 
v.lgd. Að norðan markast svæðið af línu, sem dregin er 6 sjómílur utan við 
srunnlínu samkvæmt reglugerð nr. 299/1975. 

3. gr. 
Lágmarksstærð möskva humarvörpu skal vera 80 mm. 

4. gr. 
Lágmarksmöskvastærð rækjuvarpna skal vera: 

A. Á tveggja byrða vörpum skal lágmarksmöskvastærð vængja og miðnels vera 

55 mm, en 36 mm í öðrum hlutum vörpunnar. 

B 88



Nr. 327. 688 4. september 1978. 

B. Á vörpum, sem hafa fjögur eða fleiri byrði skal lágmarksmöskvastærð vængja, 
aftur að fremsta horni efra byrðis vera 45 mm en 36 mm í öðrum hlutum rækju- 
vörpunnar. 

5. gr. 
Lágmarksstærð möskva botnvörpu og flotvörpu, sem notuð er til þess að veiða 

spærling, loðnu, kolmunna og ískóð, skal vera 16 mm. 

6. gr. 
Þegar möskvi er mældur, skal hann tegður horna á milli eftir lengd netsins. 

Skal þá flöt mælistika, sem er jafnbreið leyfilegri lágmarksmöskvastærð (sbr. 1.-—5. 
sr.) og 2 mm þykk, komast auðveldlega í gegnum möskvann, þegar netið er vott. 

7. gr. 
Ekkert skip má við veiðar nota nokkurn þann útbúnað, sem þrengir eða herpir 

á nokkurn hátt möskva þá, sem lýst er í 15. gr. reglugerðar þessarar. Þó skal 
heimilt: 
A. Að festa undir öftustu 18 metra botnvörpu net eða annað efni í því skyni að 

forða eða draga úr sliti. Slitvarar þessir skulu aðeins festir að framan og á 
hliðunum við vörpuna. 

B. Að festa styrktarnei úr sama efni og varpan er gerð úr við 8 öftustu metra 
efra byrðis botnvörpu og efra og neðra byrðis flotvörpu. Möskvastærð styrktar- 
netsins skal rúmlega tvöfalt stærri en möskvastærð vörpunnar þar, sem styrktar- 
netið er fest við, og skal styrktarnetið fest við vörpuna að framan, á hliðunum 
og að aftan þannig, að hver möskvi styrktarnetsins falli saman við fjóra möskva 
vörpunnar. 

C. Að nota þenslugjarðir á öftustu 9 metra botnvörpu og öftustu 18 metra flot- 
vörpu. Bil milli gjarða skal vera minnst 1.80 metri og skal lengd gjarða vera eigi 
styttri en helmingur af strengdri lengd netsins á þeim stað, sem gjörðin er. 

8. gr. 
Við veiðar með botnvörpum og flotvörpum samkvæmt 4. og ó. gr. er heimilt að 

nota styrktarpoka utan um pokann sjálfann. Lágmarksmöskvastærð slíks styrktar- 
poka skal vera 80 mm sbr. 6. gr. 

9. gr. 
Eigi ná ákvæði þessarar reglugerðar til fiskveiða í þágu vísindalegra rannsókna. 

10. gr. 
Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða refsingu samkvæmt 18. gr. laga 

nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands eða samkvæmt 2. gr. 
laga nr. 34 17. maí 1976, um veiðar íslenskra skipa utan fiskveiðilandhelgi Íslands. 
Um upptöku afla fer samkvæmt ákvæðum laga nr. 32 19. maí 1976, um upptöku 

ólöglegs sjávarafla. 
11. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 12. gr. laga nr. 81 31. maí 1976, um veiðar 

í fiskveiðilandhelgi Íslands og 1. gr. laga nr. 34 17. maí 1976, um veiðar íslenskra 
skipa utan fiskveiðilandhelgi íslands, öðlast gildi 20. september 1978, og birtist til 
eftirbreytni þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er feld úr gildi reglugerð nr. 290 
8. júlí 1976, um möskvastærðir botnvörpu og flotvörpu. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 4. september 1978. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds. 
  

Jón B. Jónasson.



21. ágúst 1978. 689 Nr. 328. 

ALÞINGISMENN 

kosnir í júní 1978. 

(Skammstafanir: A = Alþýðuflokkur, Ab = Alþýðubandalag, F = Framsóknar- 
flokkur, S = Sjálfstæðisflokkur). 

A. Þingmenn kjördæma. 

Fyrir Reykjavik: 1. Albert Guðmundsson (S) 
2. Svavar Gestsson (Ab) 
3. Benedikt Gröndal (A) 

4. Geir Hallgrímsson (S) 
5. Ragnhildur Helgadóttir (S) 
6. Eðvarð Sigurðsson (Ab) 
7. Vilmundur Gylfason (A) 
8. Ellert B. Schram (S) 
9. Einar Ágústsson (F) 

10. Svava Jakobsdóttir (Ab) 
11. Gunnar Thoroddsen (S) 
12. Jóhanna Sigurðardóttir (A) 

Halldór E. Sigurðsson (F) 
Friðjón Þórðarson (S) 
Eiður Guðnason (A) 
Jónas Árnason (Ab) 
Alexander Stefánsson (F) 

Fyrir Vesturlandskjördæmi : 

Nj
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Ð 
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Matthías Bjarnason (S) 

Steingrímur Hermannsson (F) 

Kjartan Ólafsson (Ab) 
Sighvatur Björgvinsson (A) 
Þorvaldur Garðar Kristjánsson (S) 

Fyrir Vestfjarðakjördæmi: 

SV
 G
O
Ð
 1 

Ólafur Jóhannesson (F) 

Pálmi Jónsson (S) 
Ragnar Arnalds (Ab) 

Páll Pétursson (F) 
Eyjólfur Konráð Jónsson (S) 

Fyrir Norðurlandskjördæmi vestra: 

S
r
i
 

Go
 

Ingvar Gíslason (F) 
Jón G. Sólnes (S) 
Bragi Sigurjónsson (A) 
Stefán Jónsson (Ab) 
Stefán Valgeirsson (F) 
Lárus Jónsson (S) 

Fyrir Norðurlandskjördæmi eystra: 

Þ 
R
O
 

Lúðvík Jósefsson (Ab) 
Vilhjálmur Hjálmarsson (F) 
Helgi F. Seljan (Ab) 

Tómas Árnason (F) 

Sverrir Hermannsson (S) 

Fyrir Austurlandskjördæmi : 

i
k



Fyrir Suðurlandskjördæmi: 

Fyrir Reykjaneskjördæmi: 

1. Eggert Haukdal (S) 
2. Þórarinn Sigurjónsson (F) 
3. Garðar Sigurðsson (Ab) 
4. Magnús H. Magnússon (A) 
öo. Guðmundur Karlsson (S) 
6. Jón Helgason (F) 

1. Matthías Á. Mathiesen (S) 
2. Kjartan Jóhannsson (A) 
3. Gils Guðmundsson (Ab) 
4. Oddur Ólafsson (S) 
5. Karl Steinar Guðnason (A) 

B. Landskjörnir þingmenn. 

landskjörinn þingmaður: 1. 
2 
3 
4 
5. 
6. — — 
7 
8 
9 
0 
1 

Björn Jónsson (A) 
Finnur Torfi Stefánsson (A) 
Ólafur Ragnar Grímsson (Ab) 
Gunnlaugur Stefánsson (A) 
Friðrik Sophusson (S) 
Hjörleifur Guttormsson (Ab) 
Jósef H. Þorgeirsson (S) 
Bragi Nielsson (A) 
Ólafur G. Einarsson (S) 
Geir Gunnarsson (Ab) 
Árni Gunnarsson (A) 

C. Varaþingmenn. 

Varamenn þingmanna Reykjavíkur: 

Fyrir Alþýðubandalagið: 

Fyrir Alþýðuflokkinn: 

Fyrir Framsóknarflokkinn: 
Fyrir Sjálfstæðisflokkinn: 

Guðmundur J. Guðmundsson 
Sigurður Magnússon 
Stella Stefánsdóttir 
Bragi Jósepsson 
Helga S. Einarsdóttir 
Jón H. Karlsson 
Guðmundur G. Þórarinsson 
Guðmundur H. Garðarsson 
Pétur Sigurðsson 
Geirþrúður H. Bernhöft 

Elín Pálmadóttir 
Gunnlaugur Snædal 

Varamenn þingmanna Vesturlandskjördæmis: 

Fyrir Alþýðubandalagið: 
Fyrir Alþýðuflokkinn: 

Fyrir Framsóknarflokkinn: 

Fyrir Sjálfstæðisflokkinn: 

Skúli Alexandersson 
Gunnar Már Kristófersson 

Dagbjört Höskuldsdóttir 
Steinþór Þorsteinsson 
Valdimar Indriðason 

Varamenn þingmanna Vestfjarðakjördæmis: 

Fyrir Alþýðubandalagið: 
Fyrir Alþýðuflokkinn: 

Aage Steinsson 
Jón Baldvin Hannibalsson 

21. ágúst 1978.



21. ágúst 1978. 

Fyrir Framsóknarflokkinn: 

Fyrir Sjálfstæðisflokkinn: 

691 

Gunnlaugur Finnsson 
Sigurlaug Bjarnadóttir 
Jóhannes Árnason 

Varamenn þingmanna Norðurlandskjördæmis vestra: 

Fyrir Alþýðubandalagið: 
Fyrir Framsóknarflokkinn: 

Fyrir Sjálfstæðisflokkinn: 

Hannes Baldvinsson 

Stefán Guðmundsson 

Guðrún Benediktsdóttir 

Jón Ásbergsson 
Ólafur Óskarsson 

Varamenn þingmanna Norðurlandskjördæmis eystra: 

Fyrir Alþýðubandalagið: 
Fyrir Alþýðuflokkinn: 

Fyrir Framsóknarflokkinn: 

Fyrir Sjálfstæðisflokkinn: 

Varamenn þingmanna 
Fyrir Alþýðubandalagið: 

Fyrir Framsóknarflokkinn: 

Fyrir Sjálfstæðisflokkinn: 

Varamenn þingmanna 

Fyrir Alþýðubandalagið: 
Fyrir Alþýðuflokkinn: 

Fyrir Framsóknarflokkinn: 

Fyrir Sjálfstæðisflokkinn: 

Soffia Guðmundsdóttir 
Jón Helgason 
Ingi Tryggvason 
Pétur Björnsson 
Halldór Blöndal 
Vigfús Jónsson 
Austurlandskjördæmis: 
Þorbjörg Arnórsdóttir 
Eiríkur Sigurðsson 
Halldór Ásgrímsson 
Jón Kristjánsson 
Pétur Blöndal 

Suðurlandskjördæmis: 

Baldur Óskarsson 

Ágúst Einarsson 
Hilmar Rósmundsson 
Sváfnir Sveinbjarnarson 
Steinþór Gestsson 
Siggeir Björnsson 

Varamenn þingmanna Reykjaneskjördæmis: 
Fyrir Alþýðubandalagið: 

Fyrir Alþýðuflokkinn: 

Fyrir Sjálfstæðisflokkinn: 

Karl G. Sigurbergsson 
Ólafur Björnsson 
Guðrún Helga Jónsdóttir 
Eiríkur Alexandersson 

Salome Þorkelsdóttir 

Varamenn landskjörinna þingmanna: 

Fyrir Alþýðubandalagið: 

Fyrir Alþýðuflokkinn: 

Fyrir Sjálfstæðisflokkinn: 

Hannes Baldvinsson 

Soffía Guðmundsdóttir 
Skúli Alexandersson 

Ágúst Einarsson 
Bjarni Guðnason 
Jón Baldvin Hannibalsson 

Bragi Jósepsson 
Gunnar Már Kristófersson 

Steinþór Gestsson 

Halldór Blöndal 
Sigurlaug Bjarnadóttir 

Dóms og kirkjumálaráðuneytið, 21. ágúst 1978. 
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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 1000 kr. í hverjum 

flokki. Fyrir ársmiða skal greiða 12 000 kr. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 13 18. apríl 1973 um happ- 

drætti Háskóla Íslands, öðlast gildi 1. janúar 1979. Jafnframt fellur úr gildi reglu- 
gerð nr. 325 25. ágúst 1977. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 29. ágúst 1978. 

Ólafur Jóhannesson.   
Ólafur W. Stefánsson. 

Nr. 330. 18. ágúst 1978. 
AUGLÝSING 

um staðfestingu á breytingu á áður staðfestu skipulagi í Súðavíkur- 

hreppi, Norður-Ísafjarðarsýslu. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 19. gr. hefur ráðuneytið hinn 
18. ágúst 1978 staðfest þá breytingu á áður staðfestu skipulagi í Súðavíkurhreppi að: 

Þjóðvegurinn skuli færast ögn nær sjónum á bilinu frá samkomuhúsi inn að 
fjárrétt eins og sýnt er á uppdrætti. Á móts við kaupfélagið nemur færslan um 
8 metrum og við Neðri Grund þar sem færslan er hvað mest nemur hún 12 metrum. 

Félagsmálaráðuneytið, 18. ágúst 1978. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Jón S. Ólafsson. 

Nr. 331. 15. september 1978. 
REGLUR 

um merkingu skipa. 

1. gr. 
Nafn hvers skips og heimahafnar þess skal málað á afturstafn, ljósum stöfum 

á dökkan grunn eða dökkum stöfum á ljósan grunn. Sé afturstafn þannig lagaður 
að þessu verði ekki við komið, skal nafn þess og heimahafnar málað beggja megin 
á hliðar þess við afturstafn. Á sama hátt skal mála nafn skipsins á bóga þess. 

Fiskiskip skulu, auk þess að vera merkt, sem að ofan greinir, vera merkt 
umdæmisstöfum og tölum á bóginn beggja megin.
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Þá skulu fiskiskip einnig vera merkt með skipaskrárnúmeri á báðar hliðar 

á brúarvæng, á brúarþak eða annan stað, sem vel sést úr lofti að mati Siglinga- 

málastofnunar ríkisins. Stærð stafanna skal vera eins og greint er Í 3. gr. og skulu 
vera skýrt læsilegir hvítir stafir á svörtum grunni eða svartir stafir á hvítum grunni. 

Stafagerð skal háð samþykki Siglingamálastofnunar ríkisins. 
Á hvert skráð skip, sem þjóðernisskirteini hlýtur, skal marka einkennisstafi 

þess á lúgubita eða karm. 
Skip, sem eru minni en 30 brl., þarf ekki að merkja á eða við afturstafn. 

2. gr. 

Hvert skipaskráningarumdæmi hefur sína umdæmisbókstafi og skulu skrán- 

ingarskyld fiskiskip og bátar bera umdæmisbókstafi og tölur þess umdæmis, sem 

það er skráð Í. 

Umdæmisbókstafirnir eru þessir: 

AK Akranes 
ÁR Árnessýsla 
BA Barðastrandarsýsla 
EA Eyjafjarðarsýsla og Akureyri 
GK Gullbringusýsla 
HF Kjósarsýsla og Hafnarfjörður 
HU Húnavatnssýslur . 

ÍS Ísafjarðarsýslur og Ísafjörður 
KE Keflavík 
KÓ Kópavogur 
MB Myýra- og Borgarfjarðarsýsla 
NK Neskaupstaður 
NS Norður-Múlasýsla og Seyðisfjörður 

ÓF Ólafsfjörður 
RE Reykjavík 

SF Austur-Skaftafellssýsla 
SH Snæfellsness- og Hnappadalssýsla 
SI Siglufjörður 
SK Skagafjarðarsýsla og Sauðárkrókur 
ST Strandasýsla 
SU Suður-Múlasýsla 
ÞH Þingeyjarsýslur 
VE Vestmannaeyjar 
VS Vestur-Skaftafellssýsla 

Skip og bátar, sem heima eiga í Kjósarsýslu eða Hafnarfirði mega halda um- 
dæmisbókstöfum (GK) og tölum óbreyttum, en við frumskráningu skips eða um- 
skráningu vegna eigendaskipta, skal það hljóta umdæmisbókstafina HF. 

3. gr. 
Hæð bókstafa í nafni og heimilisfangi skal minnsti vera þessi: 

Á skipum 30 brl. og stærri .........0.000000 0000 nennt 15 em 
Á skipum undir 30 brl. ........0000000 0000 neee 12 cm 

Hæð umdæmisbókstafa og talna og skipaskrárnúmers skal vera minnst: 

Á fiskiskipum 30 brl. og stærri ........0000000 000. 0000. 45 em 
Á fiskiskipum undir 30 brl .......2.00000000.eeeneeeerenrn0n0r0. 25 em 
Á opnum vélbátum .........20000000 ne nsas sn 20 em 

Hæð einkennisbókstafa .......0000.00eesesvnsen 15 em
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4. gr. 
Á hvern björgunarhát, aðra en súmmií- og slöngubáta, skal marka stærð hans, 

lengd, breidd og dýpt, og hámarkstölu þeirra manna, sem hann má flytja, auk 
nafns skipsins og heimahafnar, nema ef um hát á fiskiskipi sé að ræða, þá má 
merkja hann umdæmisbókstöfum og tölum í stað nafns og heimahafnar. 

Blarghringar skulu merktir nafni og heimahöfn skipsins, eða nafni os umdæmis- 

bókstöfum og tölum, ef um fiskiskip er að ræða. 

5. gr. 
Bannað er að afmá einkenni ban, sem að ofan greinir, eða afbaka þau, sera 

þau óhekkjanleg, hylja bau eða dylja. Sama gildir nm útlend skin meðan þan eru 
innan íslenskrar landhelgi. 

6. gr. 

Sú skylda hvílir á skipstjóra skips að halda vel við öllum merkjum, er skini 
ber að hafa og sett hafa verið á það. 

7. gr. 
Brot gegn reslum þessum varða allt að kr. 100 000 sektum. 

Með mál út af brotum á reglum þessum skal fara að hætti opinberra mála. 

8. gr. 
Reglur þessar, sem settar ern samkvæmt lögum nr. 58 192. maí 1970. um skráningu 

skipa, staðfestast hér með til að öðlast begar gildi. Jafnframt falla úr gildi reglur 
um merkinsu skína, nr. 49 25. febrúar 1074. 

Samgöngnráðuneytið, 15. september 1978. 

Ragnar Arnalds.   
Birgir Guðjónsson.



8. september 1978. 695 Nr. 332. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 217 1. júní 1978 um sérstakt tímabundið 

vörugjald. 

1. gr. 
1. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Greiða skal í ríkissjóð sérstakt vörugjald: 

Af tollverði innfluttrar vöru að viðbættum aðflutninssgjöldum. 
Af verksmiðjuverði innlendrar framleiðsluvöru og innfluttrar vöru sem fær 
einhverja vinnslumeðferð hér á landi. 

1
9
 

Gjaldið skal vera 16% til og með 8. september 1978 en tímabilið 9. september 

1978 til og með 31. desemher 1979 skal greiða það skv. 2. gr. reglugerðar bessarar Í 
tveimur eftirfarandi gjaldflokkum: 

1. Af vörum sem falla undir gjaldflokk A skal greiða 16% gjald. 
2. Af vörum sem falla undir sjaldflokk B skal greiða 30% gjald. 

2. gr. 
IT. kafli reglngerðarinnar orðist svo: 

TT. KAFLI 

Innflutningur. 

2. gr. 
Gjald skv. 1. gr. er innheimt við tollafgreiðslu á innfluttum vörum og skal það 

greitt Í tveimur eftirfarandi sjaldflokkum: 

A. Af vörnum í eftirgreindum tollskrárnúmerum, sbr. tollskrárlög nr. 120/1976 með 
áorðnum breytingum, greiðist 16% gjald: 

03.01.11 08.01.50 08.13.00 11.01.25 
04.06.00 08.01.60 09.03.00 11.02.10 
04.07.00 08.01.79 09.04.00 11.02.29 
05.13.00 08.03.00 09.05.00 11.02.31 
06.02.01 08.04.21 09.06.00 11.02.32 
06.02.09 #8.04.99 09.07.00 11.04.00 
06.04.01 08.10.00 09.08.00 11.05.01 
06.04.09 08.11.00 09.09.00 11.05.09 
07.02.00 08.12.01 09.10.10 11.08.01 
07.03.00 08.12.02 09.10.20 11.08.02 
07.04.00 08.12.03 11.01.23 11.08.03 
07.06.00 08.12.09 11.01.24 11.08.09 

B 89
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11.09.00 
13.03.03 
17.01.10 
17.01.21 
17.01.22 
17.01.25 
17.01.26 
17.02.01 
17.02.02 
17.02.03 
17.02.09 
17.03.02 
17.03.09 
17.04.01 
17.04.03 
17.04.04 
17.04.05 
17.04.06 
17.04.09 
18.06.04 
18.06.05 
18.06.06 
18.06.09 
19.02.09 
19.03.00 
19.04.01 
19.04.09 
19.05.00 
19.07.01 
19.07.02 
19.07.09 
19.08.01 
19.08.02 
19.08.03 
19.08.04 
19.08.09 
20.01.00 
20.02.02 
20.02.03 
20.02.04 
20.02.05 
20.02.06 
20.02.07 
20.02.08 
20.02.09 
20.03.00 
20.04.00 
20.05.01 
20.05.02 
20.05.03 
20.05.09 
20.06.10 

20.06.20 
20.07.11 
20.07.19 
20.07.20 
20.07.30 
20.07.40 
20.07.50 
20.07.60 
20.07.70 
21.07.04 
21.07.05 
21.07.06 
21.07.07 
21.07.08 
21.07.11 

21.07.12 
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 
29.04.50 
30.03.44 
30.05.00 
34.07.00 
36.02.00 
36.04.00 
38.14.00 
38.17.00 
38.19.31 
38.19.32 
38.19.35 
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 
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39.02.62 
39.02.63 
39.02.65 
39.02.67 
39.02.73 
39.02.94 
39.03.14 
39.03.3ð 
39.03.55 
39.03.83 
39.04.09 
39.05.09 
39.06.29 
39.07.12 
39.07.36 
39.07.39 
39.07.49 
39.07.64 
39.07.65 
39.07.73 
39.07.74 
39.07.78 
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 
41.06.00 
42.03.03 
42.05.03 
42.06.00 
44.03.42 
44.03.49 
44.04.10 
44.04.20 

44.09.23 
44.09.29 
44.13.11 
44.13.19 
44.22.09 
441.25.09 
45.02.00 
45.03.09 
45.04.02 
48.05.10 
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48.05.49 
48.07.31 
48.07.45 
48.07.46 
48.10.00 
48.11.00 
48.12.00 
48.13.00 
48.15.31 
48.15.32 
48.21.10 
48.21.52 
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 
59.08.01 
59.10.00 
59.11.02 
59.11.09 

59.12.09 
59.15.00 
62.05.01 
62.05.04 
62.05.05 
62.05.07 
65.01.00 
65.02.00 
65.07.00 
66.01.00 
66.02.00 
66.03.00 
68.03.00 
68.04.00 
68.06.00 
68.07.00 
68.08.09 
68.10.01 
68.12.01 
68.12.02 
68.14.00 
68.16.01
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69.04.00 
69.05.00 
69.07.00 
69.08.00 
69.09.00 
69.10.00 
69.11.00 
69.12.00 
70.11.00 
70.12.00 
70.14.02 
70.15.00 
70.16.00 
70.17.09 
70.18.00 
70.20.20 
70.20.32 
73.10.12 
73.10.13 
13.10.21 
13.13.51 
73.17.00 
73.18.19 
13.18.22 
13.18.29 
73.20.02 
73.20.03 
73.20.09 
73.23.02 
73.24.00 
73.25.01 
73.25.09 
73.26.00 
73.27.01 
73.27.02 
73.27.09 
73.29.02 
73.29.09 
73.32.00 
73.33.00 
73.34.01 
13.34.09 
73.35.09 
73.36.11 
73.36.12 
73.36.13 
73.36.14 
73.36.20 
73.36.30 
73.38.11 
13.38.12 
73.38.19 

73.38.29 
13.38.23 
13.40.47 
13.40.56 
74.07.09 
74.08.00 
74.10.00 
14.15.00 
74.16.00 
74.17.00 
74.18.10 
74.18.20 
74.19.06 
75.04.00 
76.06.02 
75.06.03 
16.03.01 
76.06.09 
76.07.00 
76.10.01 
76.11.00 
76.12.00 
76.15.10 
76.15.20 
76.16.04 
76.16.13 
76.16.15 
71.02.00 
77.04.20 
78.05.00 
78.06.09 
79.04.00 
79.06.01 
19.06.02 
79.06.03 
79.06.05 
79.06.09 
80.05.00 
80.06.02 
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 
82.09.02 
82.12.01 
82.12.09 
82.13.01 
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82.13.09 
82.14.00 
82.15.00 
83.01.01 
83.04.00 

83.06.09 
83.08.00 
83.11.00 
83.13.04 
84.06.39 
84.06.70 
84.08.31 
84.08.39 
84.08.41 
84.08.49 
84.08.60 
84.09.00 
84.10.10 
84.10.20 
84.10.39 
84.10.49 
84.10.50 
84.10.69 
84.11.19 
84.11.29 
84.11.30 
84.11.49 
84.12.00 
84.13.09 
84.15.10 
84.15.20 
84.15.31 
84.15.32 
84.15.41 
64.15.42 
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 

64.22.50 
84.22.6069 
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 
84.40.10 
84.40.21 
84.40.50 
84.40.61 
84.40.69 
84.40.71 
84.40.72 
84.51.10 
84.61.21 
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 
84.56.40 
84.58.00 
84.59.20 
84.59.50 
84.59.82 
84.59.89 
84.59.91 
84.61.03 
84.61.04 
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84.61.09 
84.61.12 
84.61.13 
84.61.14 

84.61.15 
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 
64.65.09 
85.01.10 
85.01.29 
85.01.31 
85.01.39 
85.01.40 
85.01.59 
85.01.60 
85.01.74 
85.01.80 
85.01.89 
85.01.90 
85.02.00 
85.03.09 
85.05.00 
85.06.11 
85.06.19 
85.06.20 
85.06.31 
85.06.39 
85.06.40 
85.06.50 
85.07.03 
85.07.04 
85.08.00 
85.09.00 
85.10.09 
85.12.10 
85.12.21 

B Af vörum í 

27.10.82 
27.11.11 
27.11.19 
27.11.20 
27.11.30 

85.12.29 
85.12.41 
85.12.49 
85.12.53 
85.12.54 
85.12.55 
85.12.56 
85.12.57 
85.12.59 
85.12.61 
85.12.69 
85.12.70 
85.15.20 
85.15.25 
65.15.30 
85.15.35 
85.15.40 
85.15.59 
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 
85.20.40 
85.20.50 
85.21.10 
85.21.20 
85.21.39 
85.21.60 
85.22.20 
85.23.01 
85.23.09 
85.25.10 
85.25.20 
85.25.30 
85.26.10 
85.26.20 
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85.26.30 
85.27.00 
85.28.00 
87.01.10 
87.01.39 
87.04.09 
87.06.09 
87.07.11 
87.07.19 
87.07.20 
87.13.01 
87.13.09 
87.14.29 
87.14.31 
87.14.39 
90.01.01 
90.01.09 
90.03.00 
90.04.09 
90.05.00 
90.06.00 
90.08.11 
90.08.19 
90.08.21 
90.08.29 
90.08.31 
90.08.39 
90.09.01 
90.09.09 
90.10.10 
90.10.20 
90.10.39 
90.11.00 
90.12.00 
90.13.00 
90.14.20 
90.16.10 
90.16.20 
90.17.10 
90.17.20 
90.17.30 
90.18.01 
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90.18.09 
90.20.00 
90.23.01 
90.23.02 
90.23.03 
90.23.09 
90.24.01 
90.24.09 
90.25.00 
90.26.01 
90.26.02 
90.26.09 
90.27.09 
90.28.10 
90.28.20 
90.28.39 
90.28.40 
90.28.50 
90.29.09 
91.05.00 
91.06.00 
92.11.31 
92.12.11 
92.12.23 
92.13.01 
93.03.00 
93.04.03 
94..02.00 
96.01.04 
96.05.00 
96.06.00 
97.04.01 
97.04.02 
97.04.04 
97.04.09 
97.05.00 
97.06.01 
97.06.02 
97.06.09 
97.08.00 
98.01.01 
98.06.01 

eftirgreindum tollskrárnúmerum greiðist 30% gjald: 

32.10.00 
32.13.20 
33.06.01 
33.06.02 
33.06.03 

33.06.04 
33.06.05 
33.06.06 
33.06.07 
33.06.08 

33.06.11 
33.06.12 
33.06.19 
34.05.03 
34.05.09



ið 
8. september 1978. 

35.03.09 
36.01.00 
46.05.00 
36.08.00 
37.01.09 
37.02.02 
37.02.09 
37.03.09 
37.04.00 
37.05.09 

37.07.01 
öð.1l.1Ð 
38.11.20 
ö8.11.30 

38.11.40 
38.11.50 
38.19.49 
39.07.30 
39.07.99 
40.14.19 
40.16.09 
42.05.09 
44.02.00 
44.28.95 
44.28.99 
45.04.09 

46.02.03 
46.02.09 
46.03.09 
48.07.59 
48.14.01 
48.14.02 
48.14.03 
48.14.09 
48.15.20 
48.15.39 
48.21.29 
48.21.39 
48.21.69 
5ð.03.01 
59.06.09 

65.04.00 
65.06.09 
67.01.00 
67.02.00 
67.03.00 
67.04.00 
G8.10.09 
66.12.09 
68.13.09 
68.16.09 
G9.14.00 
70.13.00 
70.14.03 
70.14.09 
70.19.00 
10.20.39 
70.21.09 
71.13.01 
11.13.09 
#1.14.09 
71.15.00 
71.16.00 
13.40.59 
74.19.09 
15.06.09 
76.16.19 
80.06.09 
82.09.09 
#2.11.01 
82.11.09 

83.01.02 
83.01.05 
83.01.09 
83.02.03 
83.02.09 
83.03.09 
83.05.09 
84.06.31 
84.06.32 
ö4.06.33 

3. gr. 

84.06.40 
84.06.51 
84.06.52 
84.06.53 
ö4.06.61 
84.06.62 
84.06.69 
84.25.11 
84.25.19 
81.25.01 
85.07.02 
85.07.09 
85.12.30 
85.13.10 
85.13.20 
85.14.10 
85.14.20 
85.15.19 
85.15.60 
85.15.79 
85.15.81 
65.15.82 
65.15.89 
87.10.00 
87.12.09 
87.14.10 
87.14.49 
90.07.29 
99.07.39 
91.02.00 
91.03.00 
91.04.00 
91.07.00 
91.08.00 
91.09.00 
91.10.00 
91.11.00 
92.01.00 
92.02.00 
92.03.09 

92.04.01 
92.04.09 
92.05.00 
92.06.00 
92.07.01 
92.07.09 
92.08.00 
92.10.00 

92.11.10 
92.11.20 
92.11.39 
92.11.40 
92.12.19 
92.12.21 
92.12.29 
92.13.09 
93.01.00 
93.02.00 
93.04.04 
93.04.05 
93.04.09 
93.05.00 
93.06.00 
93.07.10 
93.07.22 
93.07.29 
95.05.00 
95.08.09 
96.03.00 
98.04.00 
98.05.00 
98.06.09 
98.08.00 
98.09.00 
98.10.00 
88.11.00 
98.14.00 
98.15.00 
98.16.00 
99.06.00 

Nr. 332. 

Við innflutning gjaldskyldra vara er gjaldið lagt á tollverð vöru að við- 
bættum aðflutningsgjöldum og vörugjaldi samkvæmt ákvæðum laga nr. 97/1971. 
Gúmmígjald samkvæmt lögum nr. 79/1974, byggingariðnaðargjald samkvæmt lögum 
nr. 64/1965 og jöfnunargjald samkvæmt lögum nr. 83/1978 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 8. gr. tollskrárlaga eða heimildum í sérstökum 
lögum skal veita undanþágu frá greiðslu sérstaks vörugjalds. Þó skal við sam-
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ræmingu tolls skv. 18. tl. 3. gr. tollskrárlaga eigi veita slíka undanþágu, hvíli sér- 
stakt vörugjald á vöru þeirri sem tollur er færður til samræmis við. 

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 
fjárhæð vörugjalds. 

3. gr. 
2. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Þegar almenn verðlagning framleiðanda er miðuð við heildsöluverð reiknast hið 
sérstaka vörugjald 16% og 30%, sbr. 2. mgr. 1. gr., á 89,3% heildsöluverðsins en það 
svarar til 14,29% og 26,79% af heildsöluverði án nokkurs frádráttar á kostnaði svo 
sem umboðs- eða sölulaunum, afslætti eða öðrum gjöldum. Þegar selt er með sölu- 
skatti reiknast gjaldið á vöruverð án söluskatts en hið sérstaka vörugjald myndar 

stofn til söluskatts. 

4. gr. 
12. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Gjalddagar sérstaks vörugjalds af sölu innlendrar framleiðslu á árinu 1978 eru 

fjórir. Gjalddagi fyrir tímabilið 1. janúar til 31. mars 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. desember 1978 er 1. febrúar 1979. 
Gjalddagar sérstaks vörugjalds af sölu innlendrar framleiðslu á árinu 1979 eru 

fjórir. Gjalddagi fyrir tímabilið 1. janúar til 31. mars 1979 er 1. maí 1979, gjalddagi 

fyrir tímabilið 1. apríl til 30. júní 1979 er 1. ágúst 1979, gjalddagi fyrir tímabilið 1. 

júlí til 30. september 1979 er 1. nóvember 1979 og gjalddagi fyrir tímabilið 1. október 

til 31. desember 1979 er 1. febrúar 1980. 
Eindagi er 15 dögum eftir gjalddaga. Beri eindaga upp á helgidag eða almennan 

frídag færist hann á næsta virkan dag á eftir. 

5. gr. 
14. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Hið hærra vörugjald sem lagt skal á innlenda framleiðslu og innflutning frá og 

með 9. september 1978 skv. 1. gr. reglugerðar þessarar skal greitt af sölu eða annarri 

afhendingu innlendrar framleiðslu frá og með 9. september 1978 og af innfluttum 

vörum sem teknar eru til tollmeðferðar frá og með 9. september 1978. 

Hafi innflytjandi fyrir 9. september 1978 afhent til tollmeðferðar aðflutnings- 

skjöl, sem að öllu leyti fullnægja þeim skilyrðum sem þurfa að vera fyrir hendi til 

þess að hægt sé að tollafgreiða viðkomandi vöru þegar í stað, skal varan tollafgreidd 

gegn greiðslu þess sérstaka vörugjalds sem skv. 1. gr. gildir til og með 8. september 

en þó því aðeins að tollafgreiðslu sé lokið fyrir 20. september 1978. 

Af vörum sem með leyfi tollyfirvalda hafa verið afhentar innflytjendum fyrir 

9. september 1978 gegn tryggingu fyrir greiðslu aðflutningsgjalda, sbr. m. a. 21. gr. 

tollskrárlaga, skal greiða hið hærra vörugjald sem skv. 1. gr. reglugerðar þessarar 

skal gilda frá og með 9. september 1978, nema tollafgreiðsla þeirra eigi sér stað 

fyrir lok októbermánaðar.
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6. gr. 
15. gr. reglugerðarinnar verði 16. gr. hennar. Jafnframt bætist ný grein aftan 

við 14. gr., er verði 15 gr. og orðist svo: 
Óheimilt er að hækka vegna álagningar hins sérstaka vörugjalds verð á birgðum 

vöru sem sérstakt vörugjald hefur ekki verið greitt af. Á sama hátt er óheimil 
hækkun verðs vörubirgða vegna hækkunar sérstaks vörugjalds hinn 5. maí 1976 og 
hinn 9. september 1978. 

Um refsingar og viðurlög vegna brota gegn ákvæðum þessarar greinar skulu 
gilda, eftir því sem við á, ákvæði laga nr. 54/1960 um verðlagsmál. 

7. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 5. gr. laga nr. 86 1. júní 1978 um 

sérstakt tímabundið vörugjald og V. kafla laga nr. 96 8. september 1978 um kjara- 
mál til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Fjármálaráðuneytið, 8. september 1978. 

Tómas Árnason. 
  
Björn Hafsteinsson. 

29. ágúst 1978. Nr. 388. 
REGLUGERÐ 

um framhaldsdeild Heyrnleysingjaskólans. 

1. gr. 
Við Heyrnleysingjaskólann skal starfa framhaldsdeild. Hlutverk hennar skal vera 

að veita heyrnskertum undirbúning og aðstoð við að afla sér menntunar og þjálfunar 
í ýmsum starfsgreinum og réttinda til sérnáms í framhaldsskólum og háskólum. 

2. gr. 
Framhaldsdeild skal gegna tviþættu hlutverki: 

a) að veita nemendum undirbúning undir nám á þeim námssviðum sem þeir hafa 
valið sér 

b) að veita nemendum í framhaldsskólum aðstoð og kennslu að því leyti, sem 
þeir skólar geta ekki annast kennsluna. 

3. gr. 
Framhaldsdeild skal aðstoða nemendur við náms- og starfsval. 

4. gr. 
Árlegur starfstími framhaldsdeildarinnar skal vera hinn sami og almennra 

framhaldsskóla. 

5. gr. 
Skólastjóri Heyrnleysingjaskólans skal fyrir byrjun hvers kennsluárs gera á- 

ætlun um kennslu- og kennaraþörf framhaldsdeildarinnar og taka mið af þörfum 
þeirra, sem þar stunda nám. Áætlunina skal leggja fyrir menntamálaráðuneytið 
til samþykktar.
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6. gr. 

Skólinn gerir árlega kennsiuáætlun er miðast við það nám sem nemandi stundar 

og að hve miklu leyti hann getur stundað það í öðrum skólum, enda sé hún gerð 

í samráði við þá skóla sem við á hverju sinni. Kennsluáætlunin sé lögð fyrir mennta- 

málaráðuneytið til samþykktar. 

1. ær. 
Miða skal við að skólinn hafi að jafnaði til ráðstöfunar 9 kennslustundir á viku 

á nemanda er stundar nám í skólanum eða nýtur aðstoðar framhaldsdeildar við 

nám í öðrum skóla. 
Ráðuneytið getur heimilað aukna aðstoð eða aukið kennslumagn umfram það 

sem tilgreint er í þessari grein, ef rökstutt álit sérfræðinga mælir með því. 

8. gr. 

Um kennslugögn til nemenda í framhaldsdeild, sbr. 2. gr., skal fara á sama hátt 

og í 9. bekk grunnskóla. 

9. gr. 

Reglugerð þessi, sem seti er samkvæmt heimild í 5. gr. laga nr. 13, 31. mars 1962 

um heyrnleysingjaskóla, sbr. 1. gr. laga nr. 70, 19. maí 1978 um breyting á þeim 

lögum, öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 29. ágúst 1978. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 

Birgir Thorlacius 

  

Stjórnartíðindi B 33, nr. 320—333. Útgáfudagur 25. september 1978.
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20. september 1978. 703 Nr. 334. 

REGLUGERÐ 

um framkvæmd álagningar skatta skv. IV. kafla bráðabirgðalaga 

nr. 96 8. september 1978. 

1. gr. 
Við ákvörðun á hreinum tekjum eða rekstrartapi manna af atvinnurekstri 

eða sjálfstæðri starfsemi skv. 1. tl. 1. mgr. 10. gr. brbl. nr 96/1978 skal telja til 
rekstrarkostnaðar og því til lækkunar á hreinum tekjum eða til viðbótar tapi af at- 
vinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi þá upphæð sem ætla má að laun þessara 
manna hefðu numið, miðað við vinnuframlag þeirra, ef þeir hefðu unnið starfið 
í þágu óskylds aðila 

2. gr. 
Við ákvörðun á reiknuðum launum fyrir framlagða vinnu við atvinnurekstur og 

sjálfstæða starfsemi skv. 1. gr. reglugerðar þessarar skal farið eftir viðmiðunarreglum 
þeim sem setiar hafa verið vegna gjaldársins 1978 á grundvelli 2. gr. reglugerðar nr. 
336/1976. 

ð. gr. 
Sú upphæð reiknaðra launa sem skv. 1. gr. reglugerðar þessarar er talin til frá. 

dráttar hreinum tekjum eða til viðbótar rekstrartapi manna af atvinnurekstri eða 
sjálfstæðri starfsemi við álagningu skatta skv. 1. tl. 1. mgr. 10. gr. brbl. nr. 96/1968 
skal jafnframt talin til tekna þessara aðila við álagningu skatts skv. 9. gr. laganna. 

4. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er skv. heimild í 11. gr. brbl. nr. 96/1978 sbr. 55. gr. 

laga nr. 68/1971 og 21. gr. laga nr. 7/1972 öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 20. september 1978. 

Tómas Árnason. 

Höskuldur Jónsson. 

  

Stjórnartíðindi B 34, nr. 334. Útgáfudagur 25. september 1978. 
B 90 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Nr. 335. 704 22. september 1978. 

REGLUGERÐ 

um ráðstöfun fjár gengismunarsjóðs 1978 til þess að létta stofnfjár- 

kostnaðarbyrði eigenda fiskiskipa, sem orðið hafa fyrir 

gengistapi, svo og til þess að auðvelda útvegesmönnum 

að hætta rekstri úreltra fiskiskipa sbr. b-lið 

b-liðar 3. greinar laga nr. 95/1978. 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 
Reglugerð þessi tekur til fjórðungs hluta þess fjár sem kemur í gengismunar- 

sjóð, af andvirði frystra sjávarafurða, saltfisks, verkaðs, óverkaðs og flaka, skreiðar, 

fiskmjöls, loðnumjöls, loðnulýsis og saltsildar og helmings þess fjár, sem kemur 
í gengismunarsjóð af andvirði annarra sjávarafurða. 

2. gr. 
Af öllu því fé sem reglugerð þessi tekur til, skal “ hlutum varið til þess að 

létta með gengisstyrkjum stofnfjárkostnaðarbyrði eigenda fiskiskipa, sem orðið 

hafa fyrir gengistapi vegna erlendra og gengistryggðra skulda, og *5 hluta skal 

varið til þess að auðvelda útvegsmönnun með úreldingarstyrkjum að hætta rekstri 

úreltra fiskiskipa. 

II. KAFLI 

Um gengisstyrki. 

8. gr. 
Styrkfjárhæðir ákveðast þannig, að öllu styrkfénu skal skipt í réttu hlutfalli 

við ógreiddar og ógjaldfallnar höfuðsiólseftirstöðvar erlendra skulda reiknað á 

sölugengi 6. september 1978. Heildarhöfuðstólseftirstöðvar gengistryggðra Fiskveiða- 

sjóðslána skulu metnar að % hlutum miðað við erlend lán. 

4. gr. 
Stofna skal sérstakan vaxtalausan reikning hjá Fiskveiðasjóði Íslands fyrir 

hvert skip, sem skuldar erlent og/eða gengistryggt lán. Heimilt er Fiskveiðasjóði 

að halda sérstakan reikning yfir þá styrkfjárhæð sem tilheyrir hverju erlendu eða 

gengistryggðu láni fyrir sig. Ef hagkvæmt þykir, er Fiskveiðasjóði heimilt að færa 

styrkfjárhæðir samkvæmt reglum þessum sem viðbótarfærslur á þá reikninga sem 

stofnaðir voru vegna ráðstöfunar sama eðlis á 600 milljónum króna úr gengis- 

munarsjóði 1974, 950 millj. kr. úr gengismunarsjóði 1975 og 19,95% fjár gengis- 

munarsjóðs frá febrúar 1978. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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5. gr. 
Yr Fiskveiðasjóði berst fé úr sengisn inarsjóði skal hann tekjufæra hina nýju 

reikninga, samkvæmt ákvæðum 3. gr. Reikningana skal tekjufæra í þeirri röð og 
þeim mæli, sem áætlað er að gjaldfæra þuríi reikningana samkvæmt reglum þessum. 
Heimilt er Fiskveiðasjóði að geyma á hverjum tíma nokkurn hluta fjár þess, er 
honum hefur borist úr gengismunarsjóði án þess að tekjufæra sérstaka reikninga 
fyrir fénu, enda getur sjóðurinn þá tekjufært slíkt fé þegar skyndilega þarf að 
gjaldfæra reikning af ófyrirsjáanlegum ástæðum. 

6. gr. 
Sú fjárhæð sem kemur í hlut hvers ip verður notuð til aðstoðar útgerðum 

við greiðslu vaxta og afborgana þeirra lána, er styrkirnir tilheyra, svo og til greiðslu 
á þeim hluta eigin framlags vegna skipakaupa erlendis, sem var umsaminn en ógreidd- 
ur hinn 6. september 1978. Fer útborgun styrks fram á fyrsta gjalddaga hinna erlendu 
sengistryggðu lána, eftir að unnt er að tekjufæra viðkomandi reikninga sam- 
kvæmt 5. gr. 

7. gr. 
Réttur til styrks samkvæmt reglum þessum fylgir því erlenda eða gengis- 

tryggða láni, sem hann er veittur út á, og nýtur því skuldari lánsins hverju sinni 
styrksins, þótt skuldskeyting eigi sér stað einu sinni eða oftar áður en útborgun 
fer fram. 

8. gr. 
Verði inneign á reikningi, þegar viðkomandi útgerð hefur greitt sína árlegu 

afborgun eða tvær misserisgreiðslur, er heimilt að greiða mismuninn út af reikn- 
ingnum til útgerðarinnar. 

9. gr. 
Ef skip er selt úr landi falla niður allar styrkgreiðslur er skipið átti rétt á 

samkvæmt reglum þessum. Innstæða á reikningi þess skal þá færð á seymslu- 
reikning Fiskveiðasjóðs sbr. 5. gr. 

10. gr. 
Ef skip ferst eða er dæmt ónýtt skal þegar tekjufæra reikning þess fyrir öllum 

þeim styrk, er skipið á rétt á og nota fjárhæðina til uppgreiðslu hinna erlendu 
og gengistryggðu lána, ellegar greiða skipseiganda fjárhæðina. 

TIl. KAFLI 

Um úreldingarstyrki. 

11. gr. 
Heimilt er að veita eigendum stál- og eikarskipa úteldingarstyrk, til þess að 

auðvelda þeim að hætta rekstri skipanna. 

12. gr. 
Sjávarútvegsráðherra skipar nefnd til þess að gefa umsögn um styrkþega, fjár- 

hæð styrkja og úthluta styrkjunum. 

13. gr. 
Sjávarútvegsráðherra tekur, í samráði við Fiskveiðasjóð Íslands, endanlega 

ákvörðun um greiðslutilhögun og greiðslutíma úreldingarstyrkja og getur hverju 
sinni sett þau skilyrði fyrir styrkveitingu, sem hann ákveður.
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IV. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

14. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 4. gr. laga nr. 95/1978 til þess að öðlast þegar 

gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 22. september 1978. 

Kjartan Jóhannsson. 

Jón L. Arnalds. 

Nr. 336. 22. september 1978. 

REGLUGERÐ 

um ráðstöfun gengismunar til að greiða fyrir hagræðingu í fisk- 

iðnaði samkvæmt b-lið 3. gr. bráðabirgðalaga 

nr. 95 5. september 1978, o. fl. 

1. gr. 
Af sengismuni samkvæmt 3. mer. Þð gr. bráðabirgðalaga nr. 95/1978 skal 

endurgeiða ríkissjóði það, sem hann kann að þurfa að greiða vegna framleiðslu 
áranna 1977 og 1978 til Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, til þess að gera honum 
mögulegt að standa við greiðslu bóta í samræmi við viðmiðunarverð. Endur- 
greiðsla þessi gerist upp og miðast við skuldir hvers flokks afurða fyrir sig 
sérstaklega, og greiðist af andvirði hans til viðkomandi deildar Verðjöfnunarsjóðs 
fiskiðnaðarins til greiðslu skuldar hennar við ríkissjóð. 

2. gr. 
Fjórðungi þess fjár, sem kemur í sengismunasjóð af andvirði þeirra afurða, 

sem taldar eru í a-lið 3. gr. bráðabirgðalaga nr. 96/1978, svo og helmingur þess, 
sem kemur af andvirði annarra sjávarafurða skal varið til að greiða fyrir hag- 
ræðingu í fiskiðnaði samkvæmt ákvæðum reglugerðar þessarar. Skal fé þetta renna 
til þess lánaflokks Fiskveiðasjóðs Íslands, sem stofnað var til með reglugerð nr. 
218 8. júní 1978 til hagræðingar í fiskiðnaði. 

ð. gr. 
Af fé þessu skal veita lán tl hraðfrystihúsa og annarra fiskvinnslustöðva 

til hagræðingar og fjárhagslegrar endurskipulagningar, m. a. til vélakaupa, endur- 

nýjunar á vélum og vinnslurásum og annarra ráðstafana, sem horfa til hagræðingar 
að mati sjóðsstjórnar. 

Þau frystihús, sem stöðvað hafa rekstur eða þar sem rekstrarstöðvun er yfir- 
vofandi og mikilvæg eru fyrir atvinnuöryggi á viðkomandi stað, skulu hafa forgang 
við lánveitingar samkvæmt reglugerð þessari, enda horfi stuðningur við þau til 
bætts skipulags í veiðum og vinnslu. 

Við úthlutun lánanna skal þess sætt, að lánsfé fari til þess að ná fram bættri 
nýtingu, hagkvæmni í rekstri og stjórnunarlegum endurbótum, auk betri heildar- 

nýtingar fjármagns m. a. með samruna fyrirtækja. 

á. gr. 
Lánin skulu vera til allt að 7 ára og heimilt að ákveða að allt að fyrstu tvö 

árin séu án afborgana. Sjóðsstjórnin ákveður lánstíma eftir eðli hvers láns.
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Vextir af lánum þessum skulu ekki vera hærri en almennir fasteignalána- 
vextir á hverjum tíma og ákvarðast af sjóðsstjórn, þó ekki lægri en 14% á árunum 

1978 og 1979. 
Gjalddagar afborgana og vaxta skulu vera 1. maí og 1. nóvember ár hvert og 

greiðast vextir eftirá. 

5. gr. 
Lán þessi skulu tryggð með veði í atvinnuhúsnæði lántakanda ásamt vélum 

og búnaði innan 70% af matsverði eða 50% af brunabótamati hins veðsetta. Nægi 
ekki umrædd veð, er stjórn sjóðsins heimilt að taka þau önnur veð eða ábyrgðir, 
sem hún telur fullnægjandi. 

. gr. . 
Að öðru leyti skulu um þessi lán gilda ákvæði laga um Fiskveiðasjóð Íslands 

nr. 44/1976 og reglugerða, sem seltar eru samkvæmt þeim, eftir því sem við 
getur átt. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt bráðabirgðalögum nr. 95 5. september 1978 
um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Íslands um breytingu á gengi ís- 
lenskrar krónu til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 22. september 1978. 

Kjartan Jóhannsson. 

Jón L. Arnalds. 

22. september 1978. Nr. 337. 

GJALDSKRÁ 

Iðntæknistofnunar Íslands yfir rannsóknir og tækniþjónustu. 

1. gr. 
1.1. Efnasreiningaþjónusta. 

1.1.1. Matvæli, fóðurefni o. fl. 

Sykurefni (með aðferð Fehlings) ...........0000.0 0000. kr. 2000.00 
Sterkja (í kjötmeti) ............%20 0... — 2 800.00 

Kalsíum ..........00.0000 00. — 1500.00 
Fosfór ..........200 0 —- 1500.00 
Aska ......2..02 20 — 750.00 

Salt ..........0000 00 — 900.00 
Vatn ......0020000 00 — 750.00 
Fita (með Soxhlet) ............00.00 00. —  1300.00 
Ammoníak ..........2200.0. sn — 750.00 
Natríum mítrft ............2.. 0220 —  1800.00 

Protein (Kjeldahl) ..........2%200 000 — 2000.00 
Meltanlegt protein ...........22000000 sn — 3 200.00 
Tréni (aðferð Weende) .............00 000. — 170000 
Vatn, aska, protein, fita, tréni „...........0.0..00 00. — 5400.00 
Vatn, aska, protein, fita, tréni, meltanlegt protein, Ca, Mg, Na, PP —- 12500.00
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1.1.2. Vatn (drykkjarvatn, heitt jarðvatn). 

Ammoníak ...............0 00 kr. 750.00 
Permanganattala (.............00.000 0000. — 1100.00 
Brennisteinsvetni ................0.22. 0000. -—— 1300.00 
Florið ........0...00. 00 —  1100.09 
Járn ......0...022 00 —- 1100.00 
NHs, NOs og NOs (kvalitatif prófun) ..............0..0.00... — 1 100.00 
Harka ............202000 0. —- 1100.00 
Karbónat og bíkarbónat ...........020%200. 000... — 900.00 
Klóríð ............00000 0000 — 900.00 
Kisilsýra .............00202 0002 — 1800.00 
Kalsíum og magníum ..............0.. 0... — 2400.00 
Natríum og kalíum ...........0.0.00. 0. —  2400.00 
Steinefni, uppleyst ........0.%.0..0000. 00 —  1500.00 
Steinefni, óuppleyst ............000 0000. — 900.00 
SÚlfat ..........0200000 rr — 1500.00 
Súrefni ..........0..0022 00 — 1300.00 
Sýrustig, pH .............0020000 000 — 750.00 
Viðnám rafmagns ...........20.0 0000. — 750.00 

1.1,32. Aðrar efnagreiningar. 

Aðrar efnagreiningar en þær, sem að framan greinir, greiðast samkvæmt ákvæð- 
um 2. greinar. 

1.2. Efnisprófanir. 

1.2.1. Togbolsmælingar. 

Prófun á tosþoli, flotsnennu og lensingu. nr. sýni ............ kr. 2000.00 
Togprófun án skýrslu, vélavinna eingöngn, pr. klst. .......... — 3100.00 

1.2.2. Ljósbolsmælingar. 

Tjósholemælins, pr. sýni (800 Klst.) ......0....0 0 kr. 4500.00 

Ljásbolsmælin, pr. sýni (1000 Klst) Lol. —  9500.00 

1.2.3. Slifholsmælingar. 

Sítbolsmæling, pr. sýni ...........000 000 kr. 3600.00 

Gangþolsmæling, pr. sýni .......00.00 0000 — 3600.00 

1.2.4, Aðrar efnisprófanir. 

Aðrar efnieprófanir en þær, sem að framan sreinir, greiðast samkvæmt ákvæð- 

vm 9. greinar. 

13. Önnur tæknibiónusta. 

Ráðoiafarstörf. hæfninróf á málmerðu. málmsnðubjálfun og önnur áþekk bjón- 
usta greiðist samkvæmt ákvæðum 2. greinar. 

2. gr. 
Gijaldskráin er miðuð við áætlaða tímaþörf rannsókna og prófana. Ef um sér- 

stæð verk er að ræða skal verðleggja rannsókn samkvæmt tímabörf hverju sinni. 

Gialdskrá bessi er sett samkvæmt lögum nr. 98 6. maí 1978 nm Iðntæknistofnun 

Íslands til að öðlast þesar gildi og birtist til eftirbreytni öllum beim, sem hlut eisa að 
máli.
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nr. 

31. 

Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá Rannsóknastofnunar iðnaðarins sama efnis 

428 23. desember 1976. 

Iðnaðarráðuneytið, 22. september 1978. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
K ristmundur Halldórsson. 

ágúst 1978. Nr. 338. 

REGLUGERÐ 

um Samábyrgð Íslands á fiskiskipum. 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 
Samábyrgð Íslands á fiskiskipum, í reglugerð þessari nefnd: „Samábyrgðin“, 

skal eiga heimili og varnarþing í Reykjavík. 

a. 

— 
a
 

2. gr. 
Samábyrgðin tekst á hendur: 

Endurtrvggingu á skipum, sem frumtryggð eru hjá bátaábyrgðarfélögum. 

Aðrar endurtryggingar fyrir bátaábyrgðarfélög. 

Frumtryggingu á skipum, sem ekki eru skyldutryggð hjá bátaábyrgðarfélögum. 

Frumtryggingu á skipum, sem ríkissjóður eða ríkisstofnanir gera út eða sjá 

um útgerð á. Skylt er að vátryggja hjá Samábyrgðinni öll skip, sem ríkissjóður 

á og tryggir á hverjum tíma, enda séu tryggingakjörin ekki lakari en hjá 

öðrum tryggingarfélögum að dómi ríkisstjórnarinnar. 

Allar aðrar tryggingar, sem snerta útgerð fiskiskipa, svo sem tryggingar á 

vélum, tækjum afla, veiðarfærum og lausum munum skips og skipshafnar svo 

og slvsa- og ábyrgðartrvggingar siómanna. Þó skal Samábyrgðin ekki heyja 

samkeppni við bátaábyrgðarfélögin um þessar tryggingar. 

Aðra fyrirgreiðslu Hl fiskiskipaútgerðar, sem stofnunin getur í té látið að mati 

stjórnarinnar. 
Rekstur Aldurslagasjóðs fiskiskipa. 

Samábyrgðin skal hafa eftirlit með starfsemi bátaábyrgðarfélasanna og vera þeim 

til ráðuneytis um rekstur. 

8. gr. 
Í stjórn Samábyrgðar eru fimm menn og jafnmargir til vara. Ráðherra skipar 

Þrjá menn í stjórn, einn án tilnefningar og tvo eftir tilnefningu Landssambands 

ísl. útvegsmanna. Á sama hátt skipar ráðherra þrjá varamenn í varastjórn. Báta- 

áhyrgðarfélögin kjósa tvo stjórnarmenn og tvo til vara, sbr. 6. gr. Skipunartími 

stjórnarinnar er fjögur ár. 
Ef stjórnarmaður forfallast., skal varamaður tilnefndur af sama aðila. taka 

sæti hans. Skal annaðhvort aðalmaður eða varamaður, vera búsettur í Reykjavík 

eða nágrenni. 
Stjórnin velur sér formann og varaforinami. 

Ráðherra ákveður þóknun stjórnarinnar, en hún greiðist af Samábyrgðinni.
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4. gr. 
Stjórnarfund skal halda, þegar formaður telur þess þörf eða tveir stjórnarmenn 

krefjast. Formaður er fundarstjóri, en varaformaður í forföllum hans. 
Stjórnarfundur er löglegur, ef þrír stjórnarmenn, þar á meðal formaður eða 

varaformaður, sækja fund. 
Meiri hluti atkvæða ræður úrslitum máls. Verði atkvæði jöfn, ræður atkvæði 

fundarstjóra. Stjórnin ræður framkvæmdastjóra fyrir Samábyrgðina og ákveður 
verksvið hans. Framkvæmdastjóri má ekki eiga sæti í stjórn félagsins. 

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

fyrir sig í samræmi við þær reglur, sem Tryggingaeftirlitið setur. 
Aldurslagasjóður fiskiskipa skal vera sérstök deild í Samábyrgðinni með að- 

greindu reikningshaldi og ber aðalsjóður félagsins ekki ábyrsð á skuldbindingum 
þeirrar deildar. 

Reikningar skulu endurskoðaðir af löggiltum endurskoðanda, sem ráðherra 
skipar. 

Stjórn Samábyrgðarinnar skal fyrir júlílok ár hvert senda ráðuneytinu og 
Trygsingaeftirlitinu reikninga félagsins fyrir næstliðið ár. 

6. gr. 
Samábyrgðin skal eigi sjaldnar en þriðja hvert ár boða til fundar með fulltrúum 

frá hátaábyrgðarfélögum þeim, sem endurtrygsja hjá Samábyrgðinni. Til auka- 
fulltrúafundar skal boða, ef þrjú eða fleiri bátaábyrgðarfélög óska þess. 

Hveri félag hefur rétt til að senda tvo fulltrúa á fundinn. Formaður og fram- 
kvæmdastjóri félags ern sjálfkjörnir fulltrúar. Geti þeir ekki sótt fund, ákveður 
stjórn félagsins, hverjir skuli sækja fundinn af þess hálfu. 

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

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

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

TI. KAFLI 

Aldurslagasióður fiskiskipa. 

7. gr. 
Tilgangur Aldurlagasjóðs fiskiskipa er aðallega að greiða fyrir því, með bóta- 

greiðslum, að gömul og óhentug fiskiskip verði tekin úr notkun og eyðilögð. 

8. gr. 
Við sildistöku laganna yfirtekur Aldurslagasjóður fiskiskipa allar eignir og 

skildbindingar Bráðafúadeildar Samábyrgðarinnar. 

9. gr. 
Bætur úr Aldurslagasióði skulu ákveðnar af stjórn Samáhyrgðar Íslands á 

fiskiskipum. 

Það er skilyrði fyrir bótum, að ekki sé lengra liðið en 12 mánuðir frá bví 
að viðkomandi skip var haldið tl veiða með eðlilegum hætti, þegar óskað er bóta. 

Bætur vegna skipa eldri en 15 ára skulu ekki vera hærri en 100 þús. kr. á
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rúmlest í skipi. Ef skip er yngra en 15 ára hækkar hámarkið um 10 þús. kr. á 
rúmlest fyrir hvert ár upp í 200 þús. kr. á rúmlest í 5 ára gömlu skipi. 

Bætur skulu aldrei vera hærri en 30 millj. kr. vegna eins skips. Bætur frá 
tryggingafélasi og Aldurslagasjóði geta aldrei orðið hærri samanlagt en vátryggingar- 
verð skipsins. 

Heimilt er að veita bætur til viðgerða á bolskemmdum af bráðafúa eða skyldum 
orsökum. Slíkar bætur fara aldrei fram úr 60% viðgerðarkostnaðar, og eigi heldur 
fram úr þeim fjárhæðum sem nefndar eru í 3. og 4. mgr. þessarar greinar. Mats- 
mönnum Samábyrgðarinnar skal gefinn kostur á að fylgjast með viðgreð slíkra 
skemmda. 

Þegar bætur eru greiddar til þess að skip verði tekið úr notkun, skal skips- 
eigandi sjá um að eyða bol skipsins. Bætur verða ekki greiddar að fullu fyrr en 
bolnum hefur verði eytt. Vélar og tæki úr skipinu eru eign skipseiganda. 

10. gr. 
Allir eigendur stálfiskiskipa stærri en EÐ rúmlestir og tréfiskiskipa með þilfari 

annarra en súðbyrtra skipa eru skyldir að vera aðilar að Aldurslagasjóði fiski- 
skipa og greiða árgjöld til hans. 

Árgjöld skulu vera 3000 kr. á rúmlest af tréskipum, en 1000 kr. á rúmlest 
af stálskipum. Þó skal árgjald ekki vera hærra en 400 þús. kr. af einu skipi. 

Árgjöld falla í gi jalddaga 1. janúar ár hvert. 
Árgjöld endurgreiðast ekki þótt skip liggi í höfn eða standi uppi. 
Heimilt er að innheimta vexti af ógreiddum árgjöldum. Skulu þeir vera 1% p. a. 

lægri en víxilvextir Landsbankans. 

11. gr. 
Ráðherra getur ákveðið, að Tryggingasjóður fiskiskipa leggi Aldurslagasjóði 

til fé að fengnum tillögum stjórnarnefndar Tryggingasjóðs. 

12. gr. 
Aldurslagasjóður hefur lögveð í skipum og lögtaksrétt fyrir árgjöldum, þó 

cigi lengur en 2 ár frá sjalddaga. 

Reikningar Aldurslagasjóðs skulu andirskoðaðir af löggiltum endurskoðanda, 
sem ráðherra skipar. 

Aldurslagasjóður er undanþeginn eisnar- og tekjuskatti til ríkissjóðs og gjöld- 
um til borgarsjóðs Reykjavíkur, nema fasteignagjöldum. 

14. gr. 
Fjárhæðum, sem greindar eru í þessum kafla, getur ráðherra breytt með reglu- 

gerð, að fengnum tillögum stjórnar Samábyrgðarinnar. 
Á sama hátt getur ráðherra sett nánari reglur um starfsemi sjóðsins. 

TI. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

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

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

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

B91
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Þegar válryggðar eignir eru veðsettar, nær veðrétturinn einnig til vátrygg- 
ingarfjárins. 

16. gr. 
Ágreiningur milli vátryggða og vátrysgjanda skal lagður í gerð. Gerðardóms- 

menn skulu vera þrír og tilnefndir af Hæstarétti. 

17. gr. 
Samábyrgðin er undanþegin eignar- os tekjuskatti til ríkissjóðs og gjöldum til 

borgarsjóðs Reykjavíkur, nema fasteignaskatti og aðstöðugjaldi skv. V. kafla laga 
um tekjustofna sveitarfélaga. 

Vátryggingarskirteini, sem Samábyrgðin gefur út, eru undanþegin stimpil- 

sjaldi. KI 

18. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 37/1978 um Samábyrgð Íslands 

á fiskiskipum til að öðlast gildi þegar við birtingu. Jafnframt er úr gildi felld 
reglugerð um sama efni nr. 366/1976. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 31. ágúst 1978. 

Matthías Bjarnason. 0 
Páll Sigurðsson. 

Nr. 339. 22. september 1978. 

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. 74.90. 
12. Um kWst.-mæli á kr. 31.41 á hverja kWst. auk fastagjalds af gólffleti í rúmi 

því, er lýsa skal. 
Fastagjald reiknast þannig: 
a. Fyrir verslanir, vinnustofur og skrifstofur kr. 25.00 á ferm. á mánuði. 
b. Fyrir geymslur, verbúðir o. þ. h. kr. 12.32 á ferm. á mánuði. 

' B. Almenn heimilisnotkun. 

91. Um kWst.-mæli kr. 18.48 á hverja kWst auk fastagjalds er nemi kr. 137.00 á 
mánuði af hverju herbergi. 

Í útreikningi á fjölda herbergja skal telja öll herbergi, sem ætluð eru sem 
íbúðarherbergi. hol, eldhús, en ekki baðherbergi. ganga eða geymslur. Herbergi, 
sem er minna en 5 ferm. telst hálft, en stærra en 25 ferm. sem tvö. 

C. Vélanotkun. 

31. Um einn kWst.mæli þannig: Á kr. 51.22 á hverja kWst. 

32. Kr. 15.58 hver kWst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 1% klst. á dag á 
tímum mesta álags rafveitunnar. 

33. Kr. 20.29 hver kWst. án skilyrðis um lokun fyrir straum. Til iðnaðar, ef upp- 
sett vélaafl fasttengdra véla er yfir 20 kKW.
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Um afl- og orkumæla (mestaflsmæla) þannig reiknað: Aflgjald af notuðu 
afli kr. 19386.00 á KW. á ári. Orkugjald af allri orkunotkun kr. 6.97. 
Ef ekki eru tök að mæla notað afl, má selja þannig: 
Um kWst.-mæli á kr. 697 hverja kKWest., auk fastagjalds kr. 15 308.00 á ári 
fyrir hvert kW. í málraun véla. 

D. Hitun. 

Til húshitunar um kWst.-mæli kr. 8.64 hver kWst. 

Til húshitunar um kKWst.-mæli kr. 4.53 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. 

a. Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
b. Að notendur setji sjálfvirka rofa fyrir hitalagnir og kosti viðhald þeirra. 
c. Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð eftir fyrirmælum rafveitunnar, 

ofnar fasttengdir með sérstökum rofa og hitastillar notaðir. 

E. Önnur raforkunotkun. 
Til vinnulagna við byggingar meðan á byggingu stendur, um kWst.-mæli kr. 
31.41 hver kWst. 
Alla raforkunotkun, sem ótalin er og ekki kemur undir aðra liði þessarar gjald- 

skrár, skal setja eftir gjaldskrárlið A— 1. 
Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum kr. 12.90 hver kWst. Þegar sérstaklega 
stendur á er rafveitustjóra þó heimilt að selja raforku, eftir sérstökum samn- 
ingi í hvert skipti, þó eigi lengur en til eins árs í senn. 

IH. MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja 
veitu og er sú ákvörðun skildbindandi fyrir notanda. 

ið 
EÐ 

DD 

Greiða skal leigu af mælitækjum sem hér segir: 

Af einfasa mælum ........2.000 0. kr. 137.00 á mán. 
Af brífasa mælum allt að 100 A. 22.00.0000... — 181.00 - — 
Af þrífasa mælum yfir 100 A. .....0.0.00 00 — 435.00 - — 
Af mestaflsmælum ........... 0 — 797.00 - — 

Af öðrum mælitækjum en þeim sem nefnd eru, skal ársleisan vera sem næst 
15% af verði mælitækja. 

Leigan innheimtist um leið og gjald fyrir raforku. 

TI. HEIMTAUGARGJÖLD 

Heimtaugargjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Stofngjald Lengdargjald 

60 A lI-fasa „2... 135 000.00 innif. allt að 40 m 
60 A 3-fasa ....... 202 900.00 innif. allt að 40 m 

100 A 3-fasa .........0 0 261 000.00 innif. allt að 40 m 

200 A ð-fasa 2... 362 400.00 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 hús- 
eiganda.
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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, beitingar- og Þílskúra greiðast eftir reikningi. 

Heimtausargjald 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. 2 000.00. 
9. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað og verður hún 

ekki opnuð fyrr en notandinn hefur greitt kr. 2 000.00 gjald á skrifstofu raf- 

veitunnar. 

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 samþykki iðnaðarráðuneytisins. 
Innifalið í gjaldskrá þessari er 20% söluskattur og 18% verðjöfnunargjald. 

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 þegar í stað 

og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld 

gjaldskrá sama efnis nr. 321 27. október 1977. 

Iðnaðarráðuneytið, 22. sept. 1978. 

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: 

Orku- og aflverð, fastagjöld. 

A. Lýsing. 

1.1. Fast gjald ..........220.02 0000. kr. 860.00 á mán. 
Orkugjald ...........2000 0000 — 109,20 á kWt. 

12. Fast gjald ...........0..000. 00 — 860.00 á mán. 
Flatarmálsgjald ..........20..00 0000 —- skv. skýringu. 
Orkugjald .........0.00000 00 — 58.80 á kWst. 

1.3. Utilýsing: 
Fast gjald ..............020 000... — 860.00 á mán. 
Orkugjald .........200000 000 — 29.00 á kWst. 

14. Útilýsing: 
Fast gjald ..............000002 00. — 860.00 á mán. 
Fast sjald á ljósker .........00%.02 000. — 430.00 á mán. 

Orkugjald ..........00002 0. -- 13.70 á kKWst.
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3.1. 

ð.2. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

44. 

september 1978. 715 

ö. Húsbyggingar: 

Fast gjald ...............020000 000. 
Orkugjald ............020000 0. 

„Fast gjald ...........2.000.000 20. 
Orkugjald .„..........0.00000. nes 

. Notkun til búrekstrar o. fl. í dreifbýli. 
Markmæling: 
Aflgjald, lágmark 4 KW .......0.00 000. 

Aflgjald umfram 4 kW að hámarki 20 kW .......... 
Orkugjald af allri notkun .........00000. 00... 
Orkugjald umfram aflstillingu .................... 

C. Vélanotkun o. fl. 
Fast gjald ...........0.02. 00... s 
Flatarmálsgjald ..........2.000000 0000... 
Orkugjald ............20200 02... 0n sn 
Fast gjald ..........0....2.00 000 
Aflgjald lágmark 3 KW ........20.00 00. 
Flatarmálsgjald .............0.00. 00... nn. 
Orkugjald ...........22.0000. 00 
Súgþurrkun 1. júní — 31. október: 
Fast gjald ..............00.0 000... 
Aflgjald .........0. 
Orkugjald ............202200 0... 

Fast gjald ...............0..0 0... 
Aflgjald fyrir uppsett afl .........0...... 0... 
Orkugjald ..............00000 nn 
Enginn roftími. 
Fast gjald ........000..0.0002 000 
Aflgjald fyrir uppsett afl 

Orkugjald .............0.002. 00... 
Roftími allt að 1 klst. á dag. 

Fast gjald .......0.0... 0... 
Aflgjald fyrir uppsett afl 
Orkugjald ..............2.2 0000. 
Roftími allt að 3 klst. á dag. 
Markmæling: 

Fast gjald ................2000 0. 
Aflgjald lágmark 5 kW, hámark 20 kW 
Orkugjald af allri notkun ........0.000000.0 0000. 
Orkugjald af umfram aflstillingu 

E. Sumar- og næturhitun. 

. Sumarhitun: 
Fast gjald ................200 000. 
Orkugjald Sr .. 

kr. 

Nr. 340. 

860.00 á mán. 

45.00 á kWst. 

1 450.00 á mán. 
25.40 á kWst. 

149 300.00 á ári 
20 300.00/kKW á ári. 

4.50 á kWst. 
28.40 á kWst. 

860.00 á mán. 
skv. skýringu. 
58.80 á kWst. 

860.00 á mán. 
36 575.00/KW á ári. 

skv. skýringu. 
11.40 á kWst. 

860.00 á mán. 
11 370.00/KW á ári 

4.80 á kWst. 

860.00 á mán. 
1 760.00/kW á ári 

20.30 á kWst. 

860.00 á mán. 
1 760.00/KW á ári 

15.90/kWst. 

860.00 á mán. 
1 760.00/KW á ári 

6.70 á kWst. 

860.00 á mán. 
8 530.00/KW á ári. 

4.60 á kKWst. 
28.40 á kWst. 

860.00 á mán. 
4.60 á kWst.
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4.6. Næturhitun: 

Fast gjald ..........20.00000.0 0... — 860.00 á mán. 
Aflgjald lágmark 2 KW ........... ARA — 1 760.00/KW á ári. 
Orkugjald .........0..000. 00. 4.60 á kWst. 

F. Annað. 

5.1. Gjöld yfir lokun og enduropnun veitu í hvert skipti kr. 5 220.00 
5.2. Sérsamningar. 

1. Flatarmálsgjöld. 
Taxtar 1.2. ogð.1.: 

Verslanir, skrifstofur, vinnustofur o. þ.h........... kr. 32.00 á m? á mán. 
Gangar, geymslur o. þ. h. .........0.000000....... —- 16.00 á m? á mán. 

Taxtar 3.2: 
Fyrir hverja flatarmálseinningu .................. — —320.00 

Einingar: 

A. Félagsheimili, skóla, gistihús, sjúkrahús o. þ. h.: 20 m? mælt innan útveggja. 
B. Fiskvinnslustöðvar, iðnaðar- og iðjuhús o. þ. h.: 30 m? fyrir vinnslurúm, 40 m? 

fyrir geymslurúm. 

2. Mestaaflsmæling. 

2.1. Aflmæling miðast við 15 mín. meðalálag. 
2.2. Gjaldskrárliður 3.2. 

Gjaldskylt afl hvers almanaksárs er meðaital 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 ekki eru 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 tilfinn- 
anlegum truflunum, um lengri eða skemmri tíma eftir aðstæðum hverju sinni. 

Heimilt er að taka aflgjald af rafsuðuspennum kr. 1 760/KW á ári. 

4. Götulýsing. 

Orkubú Vestfjarða sér um uppsetningu götulýsingarkerfis samkv. ósk notanda, 
sem greiðir stofnkostnað. Viðhald götulýsingar annars 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 sérstaka 
samninga um skilyrði fyrir tengingu. Þar sem framleiðslukostnaður orku er sérstak- 
lega hár, svo sem á dísilrafstöðvasvæðinu, eða fluiningsgela og/eða spennaafl er 
takmarkað, áskilur O.V. sér rétt til þess að gefa ekki kost á gjaldskrárliðum, þar sem 
orkugjald er lágt og/eða orkunotkun mikil. 

6. Annað. 

Söluskattur og hliðstæð gjöld 20% og 13% verðjöfnunargjald eru innifalin í öll- 
um gjaldskrárliðum nema raforku til húshitunar og kWst.-gjaldi í sjaldskrárlið 2.2.
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Gjaldskrárverðin breytast til samræmis við söluskattsbreytingar, og/eða breyt- 

ingar sem kunna að verða gerðar á verðjöfnunargjaldi. 

T.1. 

|
 

|)
 

8.1. 

9.1. 

9.2. 

9.4. 
9.5. 

06. 

7. Hitun. 

Heimilt er að selja órofna heimilisnolkun (B—2.1.) um sama mæli og D4.1 —- 
4.3. reiknast þá til viðbótar fasíagjald samkvæmt taxta B—2.1. margfaldað 
með tölunni 5. 

- Sumarhitun. Gildistímabil sumarhitunarleyfa er 1. maí til 30. september ár 
hvert. Ef notkun sumarorku fellur niður eða verður óeððlilega lítil fyrir fyrr- 
greint tímabil, að mati orkubússtjóra, endurnýjast viðkomandi leyfi ekki sjálf- 
krafa á næsta ári eins og ef um eðlilega notkun hefði verið að ræða. 

8. Annað. 

Sérsamningar, Ef sérstaklega stendur á, getur notandi leitað eftir sérstökum 
samningi um raforkukaup. Orkubússtjóra er heimilt að leyfa tengingu ein- 
stakra tækja við kerfi Orkubúsins án mælis um stundarsakir, að því tilskyldu, 
að greiðsla komi fram í samningi við áætlaða notkun tækisins. 

. Orkubúinu er heimilt að áætla notkun á notanda Í samræmi við meðalnotkun 

hans og innheimta greiðslur samkvæmt þeirri áætlun. 

9. Heimtaugargjöld í þéttbýli. 

Heimiaugargjöld Orkubús Vestfjarða í kaupstöðum, kauptúnum og þorpum 
tengd veitusvæði Orkubúsins og með fasta íbúatölu 50 eða fleiri samkvæmt 
skrá Hagstofu Íslands á hverjum tíma miðað við áramót. 
Orkubúið ákveður slærð og gerð heimtauga eða spennistöðva fyrir hverja hús- 
veitu. 
Ein heimlaug er lögð að eign eða eignum á hverri lóð og greiðist heimtaugar- 
gjald af hverri heimtaug eða spennistöð sem hér segir: 

Gjald af yfirlengd 
Varstærð Stofngjald Jarðstrengur Loftlína 

Amp. kr. kr./m kr./stólpa 

63 175 000.00 5 300.00 5ð 000.00 
100 206 600.00 6 100.00 62.500.00 
200 336 800.00 9100.00 
300 663 400.00 11 000.00 

Bráðabirgðaheimtaugar greiðast skv. kostnaði. 

Tengingar með meiri flutningsgetu eða annarri spennu greiðast skv. kostnaði. 
Lengd jarðsirengsheimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, stystu greið- 
færa leið að varkassa á útvegg götuhliðar hússins. Teljist hagkvæmara að hafa 
varkassa á innvegg skal leita samþykkis Orkubús Vestfjarða um gerð og frá- 
gang pípu, sem heimtaugarstrengurinn verður dreginn í. Af jarðstrengsheim- 
laug með flutningsgetu 200 A og 300 A greiðist yfirlengdargjald af vegalengd 
frá stofnkassa að rofa í dreifistöð að frádregnum 25 m í lóð. Af vegalengd um- 
fram 125 m í gölu greiðist ekki yfirlengdargjald. Lengd loftlínuheimtaugar 
reiknast frá næsta stólpa í götulínu, stystu greiðfæra leið að varkassa. 
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.
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9.7. 

10.1. 

10.2. 

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 um- 
sækjandi hefur til umráða, svo sem í fiskverkunarhúsum, fiskimjölsbræðslum, 
iðnaðarhúsnæði, verslunarhúsnæði o. s. frv., skal staðsetning þess ákveðin með 
samþykkis Orkubús Vestfjarða í hverju tilviki og skal húsnæðisaðstaðan full- 
nægja þeim kröfum sem gerðar eru um húsnæði tl þessara nota. Húsnæðið — 
uppsteypt hús — er lagt Orkubúi Vestfjarða til að kostnaðarlausu, en það sér 
um allan kostnað við fullnaðarfrágang húsnæðis eftir nánara samkomulagi þar 

um, hverju sinni. 

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. 

10. Heimtaugargjald í sveitum. 

Hver sá, er óskar að fá rafmagn frá Orkubúi Vestfjarða eða fá heimtaug, sem 
fyrir er eða fá tengd hús eða viðbyggingu við hús, sem er grunngjaldsskylt (sbr. 
2. gr.), skal hafa greitt heimtaugargjald til Orkubús Vestfjarða áður en lagn- 
ing veitunar er hafin. Óheimil er rafmagnsnotkun um heimtaug nema framan- 
greindu skilyrði um greiðslu heimtaugargjalds hafi verið fullnægt. 
Heimtaugargjald skal vera grunngjald af fasteign að viðbættum hundraðs- 
hluta af fasteignamatsverði. Grunngjald skal vera kr. 165 900 á hvern notanda 
og til viðbótar við grunngjald, skal greiða 1.2 af hundraði af fasteignamats- 
verði húsa, mannvirkja, lands og lóða, allt að kr. 15 000 000 matsverði, og 

0.6 af hundraði af þeim hluta fasteignamatsverðs, sem er fram yfir kr. 
15 000 000, enda sé samanlögð lengd háspennu- og lágspennulinu veitunnar 
ekki yfir 15 km á hverjar 165 900 krónur, sem áætlað er að greiðist grunn- 
gjöldum. Framangreint grunngjald kr. 165 900 miðast við vísitölu byggingar- 
kostnaðar, 3490 stigs. Grunngjald breytist í sama hlutfalli og vísitalan til 
hækkunar eða lækkunar þannig, að vísitalan 1. janúar ár hvert er lögð til 
grundvallar grunngjaldi almanaksársins. 

Ef ekki er fyrir hendi mat á fasteign, sem greiða skal heimtaugargjald af, 
getur orkubústjóri áætlað matsverð með hliðsjón af þeim reglum, sem fast- 
eignamat 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. 

Heimtaugargjald nýbylis, sem ekki hefur fengið staðfest fasteignamat, skal 
ákveða með hliðsjón af því, að samanlagt matsverð lands og húsa býlisins 

verði 8500 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 heim- 
taugargjöld hækka samkv. nánari ákvörðun ráðherra með hliðsjón af áætluðu 
kostnaðarverði af þeim línum, sem fram yfir eru. 

Lagning heimtaugar í sveit samkvæmt gjaldskrá þessari er háð samþykki 
orkuráðs hverju sinni.
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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 gildi 
frá og með 1. október 1978 og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 
Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 193 10. maí 1978. 

Iðnaðarráðuneytið, 22. sept. 1978. 

15. september 1978. 

Þ
M
 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 

SAMÞYKKT 

  

Kristmundur Halldórsson. 

Nr. 341. 

um sýsluvegasjóð í Gullbringusýslu. 

1 . „gr. 
Í Gullbringusýslu skal vera sýsluvegasjóður. Skal úr þeim sjóði greiða kostnað 

við viðhald og lagningu sýsluvega, samkvæmt 2. gr., Í samræmi við staðfesta sýslu- 
vegaáætlun, sbr. þó 52. gr. vegalaga nr. 6/1977. 

2. gr 
Um töku vega í tölu sýsluvega Íer samkvæmt ákvæðum vegalaga hverju sinni. 

Sýsluvegir eru: 

Stóru-Vatnsleysuvegur. 
Minni-Vatnsleysuvegur. 
Litlabæjarvegur. 
Kálfatjarnarvegur. 
Þórustaðavegur. 
Landakotsvegur. 
Auðnarvegur. 
Stóra-Knarrarnesvegur. 
Minna-Knarrarnesvegur. 
Hellnavegur. 
Ásláksstaðavegur. 
Naustakotsvegur. 

Narfakotsvegur. 
Suðurkotsvegur. 
Vegur að barnaskóla. 

. Sunnuhvolsvegur. 
Skipholtsvegur. 

Vatnsleysustrandarhreppur: 

Af Vatnsleysustrandarvegi 
Af Vatnsleysustrandarvegi 
Af Vatnsleysustrandarvegi 
Af Vatnsleysustrandarvegi 
Af Vatnsleysustrandarvegi 
Af Vatnsleysustrandarvegi 
Af Vatnsleysustrandarvegi 
Af Vatnsleysustrandarvegi 
Af Vatnsleysustrandarvegi 
Af Vatnsleysustrandarvegi 
Af Vatnsleysustrandarvegi 
Af Vatnsleysustrandarvegi 
Af Vatnsleysustrandarvegi 
Af Vatnsleysustrandarvegi 
Af Vatnsleysustrandarvegi 
Af Vatnsleysustrandarvegi 
Af Vatnsleysustrandarvegi 

8. gr. 
Vegagerð ríkisins er veghaldari sýsluvega. 

4, gr. 

að 
að 

að 

að 

að 

að 

að 

að 

að 

að 
að 

að 

að 

að 

Stóru-Vatnsleysu. 
Minni-Vatnsleysu. 
Litlabæ. 
Kálfatjörn. 
Þórustöðum. 

Landakoti. 

Auðnum. 

Stóra-Knarrarnesi. 

Minna-Knarrarnesi. 

Hellnum. 

Ásláksstöðum. 
Naustakoti. 

Narfakoti. 

Suðurkoti. 
að barnaskóla. 
að Sunnuhlíð. 
að Skipholti. 

Hvert hreppsfélag greiðir árlega í sýsluvegasjóð sem samsvarar a. m. k. and- 
virði sex dagvinnustunda fyrir hvern íbúa, miðað við kaupgjald í almennri verka- 
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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 
tilkynnt sýslumanni fyrir 15. febrúar. Síðan ákveður sýslumaður gjald hvers hrepps 
og tilkynnir oddvita fyrir Í. mars. Skal það greitt í einu lagi úr sveitasjóði, eigi 
síðar en á næsta mannialsþingi. 

„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. 11400. Lágmarrs- 
gjald þetta skal breytast í sömu hlutföllum og kaupgjald, sbr. 21. gr. 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 hreppfélög út af fyrir sig, skulu % 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 
sýsluvegasjóðs yfirstandandi árs, 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 100 þúsund krónum, nema 
þyngri hegning liggi við að lögum. Með mál út af slíkum brotum skal farið að 
hætti opinberra mála.
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Samþykkt þessi staðfestist hér með til þess að öðlast þegar gildi og birtist til 

eftirbreytni öllum þeim er hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi numin sam- 
Þykkt fyrir sýsluvegasjóð Gullbringusýslu nr. 231 6. október 1964. 

Samgöngnráðuneytið, 15. seplember 1978. 

Ragnar Arnalds. 

Birgir Guðjónsson. 

25. september 1978. Nr. 342. 

AUGLÝSING 

um breytingu á flugreglum, sbr. auglýsingu nr. 415 11. september 1975. 

Vegna breytingar nr. 21 á viðbæti nr. 2 við stofnskrá Alþjóðaflugmálastofn- 
unarinnar (ICAO Annex 9, Rules of the Air"), ern hér með gerðar breytingar á 
flugreglum, samkvæmt 5. og 89. gr. laga um loftferðir nr. 34/1964, og birtar voru 
sem fylgiskjal með auglýsingu nr. 415 11. september 1975 um setningu flugreglna. 

Breytingarnar ern birtar sem fylgiskjal með auglysinsu þessari og taka þær 
gildi þegar í stað. 

Samgönguiráðuneytið, 25. september 1978. gon( y ! 

Ragnar Arnalds.   
Birgir Guðjónsson. 

Fylgiskjal. 

Brevtins á flugreglum. 

1. gr. 
Í 1. kafla —- ORÐASKÝRINGAR — breytast, bætast við eða falla niður eftir- 

farandi hugtök sem hér segir: 
Fluglag (Flight level). Flötur með jöfnum loftþrýstingi. sem miðaður er við 

ákveðið loftþrýstimið, 1013 2 millihör, og aðgreindur er frá öðrum slíkum flötum 

af tilteknum loftþrystingsmun. 

Ath. 1 Þrýstingshæðarmælir, sem kvarðaður er samkvæmt ICAO-reglum um 
staðlaðan lofthjúp: 

a) sýnir flughæð þesar hann er stilltur á ONH, 
h) sýnir hæð yfir OFE viðmiðun þegar hann er stilltur á OFE, 

c) sýnir fluglag, þesar hann er stilltur á 1013.2 millibör. 

Ath. 2 Hugtökin „hæð“ og „flughæð“, sem tilgreind ern í ath. 1 hér að ofan, 
fela í sér stöðu hæðarmælis fremur en raunverulegar hæðir. 

Stöðumið (Reportins point). Tiltekin staður á jörðu sem loftfar getur miðað 
við er bað tilkynnir stöðu sína. 

Skiptihæð (Transition altitude). Hæsta flughæð þar sem miða skal lóðrétta stöðu 
loftfars við flughæð 

Skiptistaður (Chansge-over point). Sá staður, er loftfari á hluta ATS-leiðar, sem 
ákveðin er af fjölstefnuvitum (VOR), er ætlað að skipta flugleiðsöguviðtöku frá 
VOR-stöðinni fyrir aftan það á VOR-stöðina framundan.
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Ath. Skiptistaðir eru ákveðnir með hliðsjón af heppilegasta vægi styrks og 

P 

13. 

gæða merkjasendinga viðkomandi stöðva til að tryggja að öll loftför á 
flugi á sama hluta flugleiðar notist við leiðsögu sömu stöðvar. 

2. gr. 
kafla —- ALMENNAR REGLUR — verður grein 3.1.3 sem hér segir: 

3.1.3 Farflugslög 
Farflugslög, sem flogið skal í á tilteknu flugi eða hluta þess, skulu miðuð við: 

a) 

b) 

fluglög, fyrir flug í eða ofar læssta nothæfa fluglagi eða, þegar við á, 
ofar skiptihæðar. 
flughæðir, fyrir flug fyrir neðan lægsta nothæft fluglag eða, þegar við á. 
í eða neðan skiptihæðar. 

Ath. Farfluglagakerfið er nánar útskýrt í “Procedures for Air Navigation Ser- 

vices — Aircraft Operations (ICAO Doc. 8168-OPS/611)*. 

Í grein 3.2.5.1 breytist fyrri athugasemdin þannis: 

Ath. 1 — Sjá einnig 3.65.1. 

Grein 3.3.1.2, Efni flugáætlunar, breytist samkv. eftirfarandi: 

3.8.1,2.1 Flugáætlun skal geyma upplýsingar um þan eftirfarandi atriði, sem hlutað- 
eigandi ATS-stjórnvald telur skipts máli: 

— kallmerki loftfarsins 
— flugreglur (IFR eða VER) og tegund flugs 
— fjölda og tegund loftfara auk hvirfilflokks (wake turbulence category) 
— búnað 
— brottfararstað (sjá ath. 1) 
— brottfarartíma (sjá ath. 2) 

o. s. frv. 

Grein 3.3.1.3.2, Gerð flugáætlunar, breytist þannig: 

3.8.1.3.2 Þegar flnsáætlun er lögð fram skal hún að auki seyma upplýsingar um 

öll önnur viðeigandi atriði þesar hlutaðeigandi ATS-stjórnvald svo ákveður, 
eða þegar þeim sem leggur fram flusáætlunina þykir slíkt nauðsynlegt. 

Í srein 3.3.1.4, Breytingar á flugáætlun, breytist 35.2.2 í 3.6.2.2 í annarri línu 
greinar 3.3.1.4.1. 

Á eftir grein 3.62.1 koma þrjár nýjar greinar: 

3.6.2.1.1 

3.6.2.1,2 

3.6.2.1.3 

Ef ekki er annað heimilað, eða last fyrir af viðkomandi flugstjórnardeild, 

skulu stjórnuð flug, að svo miklu leyti sem við verður komið: 

a) fliúga eftir skilgreindri miðlinn leiðarinnar þegar flogið er á ákveðinni 
ATS-leið; eða 

bh) fljúga beint á milli flngleiðsögustöðva os/eða staða sem ákvarða leið- 

ina þegar flogið er á öðrum leiðum. 

Svo framarlega sem kröfur sreinar 3.6.2.1.1 eiga ekki við, skal loftfar á 

hluta ATS-leiðar, sem ákveðin er af fjölstefnuvitum (VOR), skipta flug- 
leiðsöguviðtöku frá VOR-stöðinni fyrir aftan það á VOR-stöðina fram- 
undan, við eða sem næst skiptistaðnum. ef hann er tilgreindur. 

Tilkynna skal hlutaðeigandi flusumferðarþjónustudeild frávik frá þeim 
kröfum, sem birtar eru í gr. 3.6.211.1.
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. 3. gr. 
í kafla 4 SJÓNFLUGSREGLUR — verða eftirfarandi breytingar: 

Grein 4.6 byrji þannig: Við sjónflug skal fylgja fyrirmælum 3.6: 
Grein 4.7 endi þannig: Ath. — Sjá athugasemdir sem fylgja 3.3.1.1.2.1 c) og 

3.6.5.1. 

  

4. gr. 
Í kafla 5 — BLINDFLUGSREGLUR En breytingar í eftirfarandi greinum: 

Í grein 5.2.1 breytast 3.5 í 3.6. 
Í grein 5.3.2 breytist 3.5.5.1 í 3.6.5.1. 
T grein 5.3.3 breytist 3.5.3 í 3.6.3 og 3.5 í 3.6. 

. 5. gr. 
Í VIÐAUKA A — MERKI, breytist athugasemd í kafla 2.1 „MERKI EINELTI- 

LOFTFARS OG VIÐBRÖGÐ EINELTS LOFTFARS“, „viðbrögð einelts loftfars“ 
þannig: 

Ath. Um viðbótaraðgerðir hins einelta loftfars er mælt fyrir í 3. kafla, 3.8. 

19. september 1978. Nr. 343. 

REGLUGERÐ 

um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins. 

1. gr. 
Hlutverk Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins er að draga úr áhrifum verðsveiflna, 

er verða kunna á útflutningsafurðum fiskiðnaðarins. 
Lögheimili Verðjöfnunarsjóðs og varnarþing er í Reykjavík. 

2. gr. 
Verðjöfnunarsjóður skiptist eftir tegundum afurða í eftirgreindar deildir, er 

hafa aðskilinn fjárhags: 

1. Deild fyrir frystar fiskafurðir, þar með taldar frystar sjávarafurðir skeldýra og 
krabbadýra. 
Deild fyrir saltfiskafurðir. 
Deild fyrir afurðir síldar- og fiskimjölsverksmiðja (mjöl og lýsi). 
Deild fyrir skreiðarafurðir. 

Deild fyrir saltsíldarafurðir. Mæ
 

GÐ
IÐ
 

Ráðherra skipar stjórn Verðjöfnunarsjóðs til fjögurra ára í senn á þann hátt, 
sem hér segir: 

Fimm stjórnarmenn sitia í stiórn allra deilda Verðjöfnunarsjóðs, þar af skulu 
þrír stjórnarmanna skipaðir án tilnefningar, einn maður samkvæmt sameisinlegri 

tilnefningu Farmanna- os fiskimannasambands Íslands og Sjómannasambands Ís- 
lands og einn maður eftir tilnefninsn Tandssambands íslenskra útvegsmanna. 

Ráðherra skipar tvo menn í stjórn hverrar deildar eftir tilnefningu hassmuna- 

samtaka í Þeirri grein fiskiðnaðarins, sem í hlut á. Taka þeir sæti í stjórninni, 
þegar fjallað er um málefni deildarinnar, svo sem við ákvörðun um verðsrund- 
völl. Þeir skulu tilnefndir þannis:
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1. Í deild fyrir frystar fiskafurðir: Einn maður eftir tilnefningu Sölumiðstöðvar 
hraðfrystihúsanna os einn maður eftir tilnefningu sjávarafurðadeildar Sambands 

íslenskra samvinnufélaga. 
2. Í deild fyrir saltfiskafurðir: Tveir menn eftir tilnefningu Sölusambands ís- 

lenskra fiskframleiðenda. 
3. Í deild fyrir afurðir sildar- og fiskimjölsverksmiðja: Tveir eftir tilnefningu 

Félags íslenskra fiskmjölsframleiðenda. 
4. Í deild fyrir skreiðarafurðir: Einn maður eftir tilnefningu Samlags skreiðar- 

framleiðenda og einn maður samkvæmt sameiginlegri tilnefningu nokkurra 
slærstu skreiðarframleiðenda og útflytjenda, sem standa utan Samlags skreiðar- 

framleiðenda, eftir nánari ákvörðun ráðherra. 
Verði þessir aðilar ekki sammála um tilnefningu þannig að frá þeim komi 

tillögur um fleiri en einn mann, skal ráðherra hafa frjálst val um skipun 

þessa fulltrúa úr þeim hópi. 
5. Í deild fyrir saltsíldarafurðir: Einn maður eftir tilnefningu Félags síldarsalt- 

enda á Norður- og Austurlandi og einn maður eftir tilnefningu Félags síldar- 
saltenda á Suður og Vesturlandi. 

Ráðherra skipar formann sjóðsstjórnar. Ráðherra ákveður þóknun sjóðs- 
stjórnarinnar og skiptingu kostnaðar á deildir. 

4. gr. 
Seðlabanki Íslands hefur á hendi rekstur Verðjöfnunarsjóðs undir eftirliti sjóðs- 

stjórnar, þ.á m. innheimtu, greiðslur, reikningsfærslu og ávöxtun inneigna. Endur- 
skoðendur reikninga Seðlabankans hafa á hendi endurskoðun reikninga sjóðsins. 

Hver deild Verðjöfnunarsjóðs skal hafa sjálfstæðan fjárhag. 
Beikningsár sjóðsins er almanaksárið. Reikningar sjóðsins skulu birtir í B-deild 

Stjórnartíðinda. 

5. gr. 
Formaður boðar fundi með hæfilegum fyrirvara. Hann stýrir atkvæðasreiðslum, 

sér um færslu gjörðarbókar og annast fundarstjórn að öðru leyti. 
Í gjörðabók skal færa ákvarðanir stjórnar og skýrslu um annað það, sem gerist 

á fundi. 
Fundur stjórnar er ályktunarfær, ef helmingur stjórnarmanna er á fundi, enda 

sé til hans boðað með lögmætum hætti og minnst öðrum fulltrúa hvors hagsmuna- 

aðila (b e. veiða og vinnslu), sé fært að mæta. 

6. gr. 
Sjóðsstjórninni er heimilt að ráða sér Eiinra. sem skal annast ritun fundargerða 

ag önnur verkefni, er stjórnin felur honum. 

Heimilt er sjóðsstjórninni að kveðja aðra menn en stiórnarmenn á fund, stjórn- 

inni til ráðuneytis um einstök málefni, svo og að ráða sérfræðinga til starfa að til- 
teknum viðfangsefnum, eftir því, sem þurfa þykir. 

7. gr. 
Tekjur Verðjöfnunarsjóðs skulu nema allt að bremur fjórðu hlutum af verð- 

hækkun, sbr. 9. og 10. gr., sem verður á þeim afurðnm fiskiðnaðarins til útflutninss, 
sem reglugerð bessi nær til. Renna bessar tekjur til viðkomandi deilda sjóðsins. 

Við upphaf framleiðslutímabils, sem sjóðsstiórnin ákveður, er henni heimilt a 
íkveða bann hluta áætlaðrar verðhækkunar. sem innheimta skal iafnóðum af útflutn- 

ingsandvirðinn. Breyta má þessari ákvörðun á framleiðslutímabilinn. Skulu sreiðsl-
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ur þessar innheimtar við gjaldeyrisskil til banka eða hjá sölusamtökum fiskiðnaðar- 
ins á gjalddögum, sem sjóðsstjórnin ákveður. 

Þegar sölu á afurðum framleiðslutímabilsins er lokið, skal endanlegt uppgjör 
fara fram á greiðslum til sjóðsins samkvæmt reglugerð þessari. 

8. gr. 
Til greiðslu verðbóta úr Verðjöfnunarsjóði kemur, þegar meðalverð fram- 

leiðslu til útflutnings af einhverri þeirra útflutningsafurða fiskiðnaðarins, sem 
reglugerð þessi nær til, hefur lækkað á grundvelli eins árs eða framleiðslutímabils, 
sbr. 9— 1. gr. Verðbætur skulu þó aldrei nema meiru en þremur fjórðu hlutum 
verðlækkunarinnar og ekki umfram það fé, sem viðkomandi deild ræður yfir, þegar 
til greiðslu verðbóta kemur. 

Greiðsla úr Verðjöfnunarsjóði samkvæmt 1. mgr. er sjaldkræf, þegar endanlegt 
uppgjör á sölu afurða framleiðslutímabilsins Hhsgur fyrir. Þó er sjóðsstjórninni að 
fengnu samþykki ráðherra heimilt að inna fyrr af hendi greiðslu upp í væntanlegar 
verðbætur samkvæmt |. mgr. 

9. gr. 
Sjóðsstjórnin ákveður viðmiðunarverð og gerir tillögu til ráðherra um verðbil 

og hlutföll þau, er greiðslur í eða úr sjóðnum miðast við, sbr. 7. og 8. gr. reglu- 
gerðarinnar. 

Að fenginni samþykkt sjóðsstjórnar, tekur ráðherra afstöðu til þeirra atriða, 
sem greinir Í Í. mgr. þessarar greinar, sbr. 9. og 10. gr. laga nr. 72/1969, sbr. 1. 
sr. laga nr 45,/1975, um breyting á þeim lögum. 

10. gr. 
Við ákvörðun viðmiðunarverðs skal sjóðsstjórnin einkum hafa hliðsjón af 

verðlagi þriggja undanfarinna ára, svo og af niðurstöðum Verðlagsráðs sjávarút- 
vegsins um afkomu framleiðslunnar, þó þannig, að tekið sé tillit til sérstakra 

ástæðna, svo sem óvenjulegra breytinga á erlendum mörkuðum, gengisbreytinga og 
annarra hliðstæðra atvika. Sjóðsstjórnn ákveður myndun sérreikninga fyrir ein- 
stakar framleiðslutegundir innan deilda. 

Ákveða má, að hlutföll greiðslna í eða úr sjóðnum sbr. 7. og 8. gr. séu föst 

eða stigbreytileg miðað við hlutfallslega breytingu verðs og heildaraflamagns. Enn 
fremur má ákveða, að verðbreytingar að vissu marki frá viðmiðunarverði, þ. e. 
verðbil, hafi ekki í för með sér skyldu tl greiðslu í eða úr sjóðnum. 

11. gr. 
Hafi verðfall afurða, er falla undir Svæði reglugerðar þessarar, orðið svo 

mikið, að hagkvæmara þyki að færa notkun veiðiskipa eða vinnslutækja yfir til 
annarra veiða eða vinnslu, getur ráðherra ákveðið, að fengnum tillögum sjóðs- 
stjórnar, að bæta skuli upp verð viðkomandi afurða með hliðsjón af þeim bótum, 

er fallið hefðu á óbreyttar veiðar eða vinnslu með hlutaðeigandi tækjum. 
Ákvarðanir samkvæmt 911. gr. skulu birtar í B-deild Stjórnartíðinda og Lög- 

birtingablaði. Ákvarðanir samkvæmt 7. gr. skulu birtar í Lögbirtingablaði. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunar- 

sjóð fiskiðnaðarins ásamt lögum nr. 99 #1. desember 1975 um breyting á þeim 
lögum og lögum nr. 106 31. desember 1974 um ráðstafanir í sjávarútvegi og um 
ráðstöfun gengishagnaðar, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim er hlut eiga að máli. Jafnframt er felld úr gildi reglugerð nr. 123 8.
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júlí 1971 um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins og reglugerð nr. 106 6. apríl 1976, 
um breyting á þeirri reglugerð. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 19. september 1978. 

Kjartan Jóhannsson. 

Jón L. Arnalds. 

Nr. 344. j 15. september 1978. 

AUGLÝSING 

um staðfestingu á gjaldskrá fyrir Sundhöll Selfoss. 

Ráðuneytið hefur staðfest nýja gjaldskrá fyrir Sundhöll Selfoss: 

Fullorðnir í laug ........0.00.. 000. kr.  230.00 
Börn í laug .........00..00 0000 — 80.00 
Baðstofa og laug ..........0000 000 —  450.00 
Afsl. full. 10 skipti ........000000. 0... — 1500.00 
Afsl. barna 10 skipti .......000000. 00. —  500.00 
Afsl. baðst. 10 skipti .....00000000 — 3500.00 
Leiga ........0..00 0000 —  180.00 
Baðst. fjölsk. tímar .......0.00000 000. — 1000.00 
Baðst. hópar ......00000000 0 — 1 700.00 per. mán. 
Baðst. hópar .......0000000 00 —  230.00 per. skipti 

Auglýsing þessi birtist hér með til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 15. september 1978. 

F. h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 0 
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 
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REGLUGERÐ 

um stofnkostnað skólamannvirkja. 

1. gr. 
Reglugerð þessi tekur til greiðslu stofnkostnaðar skólamannvirkja er falla und- 

ir ákvæði laga nr. 63/1974, um grunnskóla og ákvæði laga nr. 49/1967, um skóla- 
kostnað, að því leyti sem ákvæði þeirra laga eru ekki úr gildi felld með síðari laga- 

setningu. 

2. gr. 
Sé þess beiðst af sveitarfélagi að mennlamálaráðuneytið geri tillögu um fram- 

lög í fjárlögum næsia árs um þátttöku ríkissjóðs í stofnkostnaði skólamannvirkja, 
skulu umsóknir ásamt frumathugun berast ráðuneytinu fyrir Í. júní, hvort sem um 

er að ræða fyrsta framlag til framkvæmdar eða endurnýjaðar umsóknir. 

ð. gr. 
Í frumathugun skal gerð grein fyrir núverandi aðstöðu til kennslu á því svæði 

sem skólamannvirkjum þessum er ætlað að þjóna. 
Gerð skal grein fyrir væntanlegu skólaskipulagi og nemendafjöldi áætlaður 

fyrir fimm fyrstu árin eftir að væntanleg skólamannvirki koma í notkun. 
Greina skal frá aðstöðu á þeim stað eða stöðum þar sem fyrirhugað er að reisa 

mannvirkin. 
Lýsa skal samgöngumálum skólasvæðisins og gerð grein fyrir samgöngubótum, 

sem æskilegar væru skólans vegna og einnig hvort hin fyrirhuguðu skólamannvirki 
gætu að einhverju fullnægt almennum þörfum á sviði félags- og íþróttamála. 

4. gr. 
Ef um er að ræða breytingu á eða viðbyggingu við skólamannvirki skal, eftir 

því sem við á, fara eftir ákvæðum þessarar reglugerðar. 

5. gr. 
Ef menntamálaráðuneylið getur ekki faliist á umsókn sveitarfélags skal það 

tilkynnt aðila skriflega og bent á hverju sé áfátt að dómi ráðuneytisins. Fallist 
ráðuneytið á umsókn skal það áæila húsrými samkvæmt gildandi húsrýmisreglum 

(„normum“) og gera aðila skriflega grein fyrir væntanlegum tillögum sínum um 
flárframlög úr ríkissjóði. 

/Æski sveitarfélag stækkunar frá framangreindri húsrýmisáætlun skal leggja fram 
skriflega áætlun um þá stækkun og greinargerð um ástæður, svo og kostnaðaráætlun 
vegna hennar og hver greiði þann kostnað sem hlýst af stækkuninni. 

6. gr. 
Sveitarstjórn getur ákveðið listskreytingu skólamannvirkja með samþykki 

menntamálaráðuneyiisins og lelst kostnaður, sem af því leiðir, til stofnkostnaðar. 
B 93 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Má verja í þessu skyni fjárhæð er nemur allt að 2% af áætluðum stofnkostnaði skóla- 

mannvirkis miðað við reglur byggingardeildar ráðuneytisins. 

1. gr. 
Eftir að ráðuneytið hefur fallist á umsókn og gerð hefur verið og samþykkt af 

báðum aðilum húsrýmisáætlun samkvæmt 5. gr. ráða sveitarstjórnir sérfræðinga 
með skriflegum samningi til þess að gera uppdrætti og vinna aðra sérfræðilega und- 
irbúningsvinnu. Skal samningurinn aðeins ná til þess eða þeirra byggingaáfanga 
sem samþykki hefur verið að reisa, sbr. einnig húsrýmisáætlun samkvæmt 5. gr. og 
skal í honum m. a. kveðið á um skilatíma og frágang uppdrátta, þóknun og önnur 
fjármálaleg viðskipti við sérfræðinga. 

Undirbúningi hönnunar telst lokið með því að sveitarstjórnir leggja fyrir ráðu- 
neytið eftirtalin gögn: 

a) Húsrýmisáætlun sbr. 5. gr. 
b) Skriflegan samning við sérfræðinga sbr. framangreint. 
c) Staðfest skilríki um að uppmælt og afmarkað landrými, sbr. staflið e, sé fyr- 

ir hendi kvaðalaust. 
d) Staðfest skilríki um að vatnsréttindi séu tryggð og að samið hafi verið um 

afnot af jarðhita ef fyrir hendi er, svo og vottorð um efnafræðilega rannsókn 
á heitu og köldu vatni. 

e) Afstöðumynd og útmælingu lóðar með hæðarmálum bygginga að aðliggjandi 
samgönguæðum og upplýsinga um tengingar við veitukerfi. 

f) Samvinnusamning milli sveitarfélaga ef fleiri en eitt standa að framkvæmd- 
inni. 

g) Önnur gögn sem menntamálaráðuneytið kann að ákveða sérstaklega. 

8. gr. 
Þegar menntamálaráðuneytið hefur fallist á gögn varðandi undirbúnings, sbr. 

7. gr., má hefja hönnun og áætlanagerð sem skiptist í tvo þætti. 

Til fyrri þáttar telst: 

a) Gerð uppdrátta af fyrirhuguðu mannvirki (bygginganefndarteikningar), af- 
stöðumynd, grunnmyndir, sneiðingar og útlit. Uppdræitir af húsum skulu 
vera í mælikvarða 1:100 með árituðu nettó flatarmáli allra herbergja og 
húshluta. Heildarstærð gólfflata skal tilgreind bæði samkvæmt nettó og brúttó 
flatarmáli. 

b) samanburður menntamálaráðuneytisins á uppdráttum skv. a-lið og húsrým- 
isáætlun (sbr. 5. gr.) og útreikningur á þeim hluta áætlaðs byggingarkostn- 
aðar sem framlag ríkissjóðs mun miðast við. 

c) Lýsing á fyrirhuguðu mannvirki þar sem fram komi helstu atriði varðandi 
serð þess, svo sem gerð grunns og undirstöðu, byggingarefni, burðarvirki, 
frágangur veggja, lofla og gólfa, hilakerfi, rafkerfi, fjarskiptakerfi, loftræst- 
ingu, þakgerð og önnur þau atriði sem að mati ráðuneytisins skipta máli m. t. 
t. afnota og byggingarkostnaðar. 

d) Frumáætlun um allan kostnað við bygginguna, hönnun, framkvæmdir, stjórn- 
un, búnaðarkaup og lóðagerð. 

e) Tíma- og greiðsluáætlun um framkvæmd verksins og greinargerð sveitar- 
stjórna um hvernig tryggð verði fjárframlög þeirra. 

f) Tillaga sveitarstjórna um listskreytingu, sbr. 6. gr., ef gerð er. 

Þegar menntamálaráðuneytið og viðkomandi sveitarstjórnir hafa samþykkt 
framantalin gögn skulu sveitarstjórnir sjá um að fá samþykki viðkomandi bygsins-



30. ágúst 1978. 129 Nr. 345. 

aryfirvalda á uppdráitum og leggja fram staðfestingu þeirra um að uppdrættir séu 
Í samræmi við lög og reglugerðir. 

9. gr. 
Þegar fyrri þætti hönnunar og áætlunargerðar, sbr. 8. gr., er lokið og fjárfram- 

lög tryggð með fjárveitingum í fjárlögum og yfirlýsingu sveitarfélaga um fjárfram- 
lög skal gerður samningur milli þeirra og ráðuneytisins um greiðslur. Að samningi 
undirrituðum hefjist síðari þáttur hönnunar og áætlunargerðar en til hans telst: 

a) Gerð vinnuteikninga og sérteikninga eftir því sem þörf krefur og ráðuneytið 
ákveður. 

h) Afstöðumynd og teikning af lóð í mælikvarða 1:500 með hæðarlínum, áttum, 
stígum, götum, leikvöllum, bílastæðum, hjólastæðum, skólagarði og íþrótta- 

svæði. Sýndar skulu aðliggjandi samgönguleiðir og af skipulagsskyldum svæð- 
um fylgi uppdráttur af svæðinu þar sem mannvirki eru teiknuð inn á. 

c) Nákvæm verklysing og efnisáætlun. 
d) Nákvæm og sundurliðuð kostnaðaráætlun. 
e) Endurskoðuð tíma- og greiðsluáætlun. 
f) Skriflegt samþykki viðkomandi bygginganefndar, eldvarnareftirlits og heil- 

brigðisnefndar. 

Óheimilt er að hefja verklegar framkvæmdir eða gera bindandi samninga við 
verksala fyrr en ákvæðum 8. og 9. gr. hefur verið fullnægt að mati ráðuneytisins. 

10. gr. 
Framlög ríkissjóðs til byggingar skólamannvirkja skulu ákveðin í greiðslusamn- 

ingum, sbr. 9. gr., og miðast við kostnaðaráætlun er gerð skal á grundvelli reglna 
(norma) menntamálaráðuneytis um stærðir og gerð skólahúsnæðis sem gefnar 
verða út sér. 

Kostnaðaráætlun sundurliðast þannig: 

a) Beinn byggingarkostnaður með álagi fyrir hönnun, stjórnun o. fl. (sbr. 11. gr.). 
b) Kostnaður vegna kaupa á stofnbúnaði (sbr. 12. gr.). 
ce) Kostnaður við gerð lóðar og leikvalla (sbr. 13. gr.). 
d) Kostnaður við listskreytingu (sbr. 6. gr.). 

11. gr. 
Beinn byggingarkostnaður skólarýmis er áætlaður miðað við stærð þess og skal 

því skipt í: 

1. Rými heimangöngu- og heimanaksturskóla eins og það er skilgreint í reglum 
(normum), sbr. 10. gr. 

2. Heimavistarrými nemenda og íbúða þess starfsfólks sem þarf vegna heimavist- 
ar samkvæmt ákvæðum reglna (norma), sbr. 10. gr. 

3. Rými vegna íbúða kennara umfram það sem fellur undir staflið 2. 
4. Annað rými sem ríkisþátttaka er viðurkennd í samkvæmt sérstöku samkomu- 

lagi hverju sinni. 

Beinn byggingarkostnaður er áætlaður kr. 70 000.00 á hvern vergan (brúttó) 
fermetra gólfflatar. Er þá miðað við vísitölu byggingarkostnaðar 100 stig samkvæmt 
lögum nr. 93/1975 og breytist sú tala í hlutfalli við breytingar vísitölunnar. Á rými 
samkvæmt tölulið 1 reiknast 15% álag vegna hönnunar, áætlanagerðar, stjórnunar, 
veitna og heimæða og annars almenns kostnaðar. Á rými samkvæmt tölulið 2 er 
álag þetta 10% en 5% á annað rými.
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Vegna flutningskostnaðar á efni og byggingarmönnum má reikna allt að 5% 
álag eftir því sem fjarlægðir segja til um og allt að 7% álag vegna kostnaðar við mötu- 
neyti byggingarmanna og dvalaraðstöðu á byggingarstað. Álög þessi reiknast á 
grunntölu beins byggingarkostnaðar og breytast í samræmi við hana. Sveitarstjórn- 
ir skulu gera nákvæma og sundurliðaða áætlun um flutningskostnað, kostnað við 
mötuneyti og dvalaraðstöðu. 

Vegna húsrýmis, sem viðurkennt er að ríkissjóður taki þátt í að greiða, skal 
framlag ríkissjóðs vegna beins byggingarkostnaðar vera 50% áætlaðs byggingar- 
kostnaðar með umsömdum álögum fyrir rými undir tölulið 1, 85% eða 100 % fyrir 

rými undir tölulið 2, sbr. 7. gr. laga nr. 49/1967, 50%—75% fyrir rými undir tölu- 
lið 3 og eftir samkomulagi hverju sinni fyrir rými sem fellur undir tölulið 4. 

Nú er ákveðið að byggja skóla í áföngum, skal þá áætla þátttöku ríkissjóðs að 
hundraðshluta fyrir alla áfanga samanlagt og verði greiðsluhlutfall hið sama í 
öllum áföngum án tillits til tímaröðunar framkvæmda eða fyrir hvern áfanga um 
sig ef þess er beiðst og henta þykir. 

12. gr. 
Ekki síðar en einu ári áður en fyrirhugað er að taka skólamannvirki í notkun 

skulu sveitarfélög láta semja og verðleggja stofnbúnaðarskrá með hliðsjón af við- 
miðunarskrá ráðuneytisins og leggja hana fyrir ráðuneytið til samþykktar. Ríkis- 
sjóður endurgreiðir sveitarfélögum jafnóðum við framvísun staðfestra reikninga 
hluta sinn, enda séu reikningsfjárhæðir í samræmi við áður samþykkta og verðlagða 
stofnbúnaðarskrá. 

13. gr. 
Um framkvæmdir vegna leikvalla, íþróttaaðstöðu utanhúss og lóðalögun við 

skóla skulu sett sunduliðuð ákvæði í samning, sbr. 9. gr. Samþykki menntamála- 

ráðuneytið kostnaðaráætlun vegna þessa er greiðsluþátttaka ríkissjóðs 50% miðað við 
samþykkta fjárhæð af framvísuðum og staðfestum reikningum, enda séu reikningar 

í samræmi við áður samþykkta áætlun og breytingar á henni í samræmi við breyt- 
ingu á vísitölu byggingarkostnaðar. 

14. gr. 
Heimilt er menntamálaráðuneytinu að samþykkja 50% þátttöku ríkissjóðs í 

áætluðum stofnkostnaði húsrýmis sem er stærra en viðmiðunarreglur um skóla- 
húsnæði kveða á um þegar svo stendur á að með því megi koma til móts við brýnar 
þarfir sveitarfélaga um húsnæði til almennra íþrótta-, félags- og æskulýðsstarfa. 
Þessar heimildir miðast við eftirfarandi stærðir: 

1. Þátttaka ríkissjóðs í húsnæði til almenns félagsstarfs miðist að hámarki við 50 
ferm. að viðbættum 0,1 ferm. á hvern íbúa á því svæði sem húsnæðið verður til 
afnota fyrir, hámarksstærð 150 m?. 

2. Þátttaka ríkissjóðs í stækkun á leikfimisal miðast við 202% ferm., enda sé íbúa- 

fjöldi þess eða þeirra sveitarfélaga, sem salinn nota, minnst 500. 
Þar sem íbúar tveggja eða fleiri sveitarfélaga geta að mati menntamála- 

ráðuneytisins notað sama íþróttasal fyrir almenna íþróttastarfsemi skal stækk- 
un þessi aðeins heimiluð við einn skóla. Skulu sveitarfélög þessi sameiginlega 
gera tillögu um hvar stækkunin skuli heimiluð. Verði ekki um það samkomulag 
sker mennntamálaráðuneytið úr. 

Þar sem sveitarfélag starfrækir marga skóla skal heimild þessari aðeins 
beitt einu sinni fyrir allt að 10000 íbúa og tvisvar séu íbúar 10000 — 20 000 
o. s. frv.
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3. Þátttaka ríkissjóðs í stækkun áhorfendasvæðis miðast að hámarki við 30 m? 
við hverja salareiningu. 

4. Heimilt er að greiða framlag úr ríkissjóði vegna gufubaðsstofu 8 ferm. við 
eina salareiningu, 12 ferm. fyrir tvær salareiningar og 16 ferm. fyrir þrjár eða 
fleiri salareiningar. 

Þáttaka ríkissjóðs í byggingarkostnaði samkvæmt þessum heimildum er 
háð því: 

a) Að ekki sé fyrir hendi húsnæði ætlað til sömu nota og byggt með framlagi 
eða styrk úr ríkissjóði eða með hliðstæðum ríkisframlögum. 

þ) Að við síðari byggingu á sérstöku húsnæði til þessara nota með styrk frá 
ríkinu verði tekið tillit til bess húsnæðis sem byggt er með skólanum og 
komi það til frádráttar á styrkhæfu húsnæði síðar, að því marki sem það 

Þjónar sama tilgangi. 

15. gr. 
Æski sveitarfélag eða sveitarfélög ban. sem skóla reka að byggja húsnæði sam- 

kvæmt framangreindum heimildarákvæðum og/eða stækka það umfram það sem 
þar er miðað við, skulu eftirfarandi reglur gilda: 

a) Sveitarfélög sem hlut eiga að máli leggja fyrir byggingadeild menntamála- 
ráðuneytisins tillögu að stærð húsa. Tillögu þessari skal fylgja sundurliðuð 
húsrýmisáætlun er sýni búsrými vegna skóla og húsrými umfram það. Einnig 
fvlsi frumkostnaðaráætlun og áætluð skipting milli greiðslnaðila. 

b) Áður en teiknivinna hefst skal gengið frá samkomulagi um skiptingu kostn- 

aðar milli greiðsluaðila. 
c) Að því leyti sem byggingin eða bygsingaráfanginn er stærri en samrýmist 

reglum um greiðsluþátttöku ríkissjóðs, þá er bygsingarkostnaður ríkissjóði 
óviðkomandi. 

d) Framkvæmdir samkvæmt þessum ákvæðum, þar með taldar undirbúninss- 

framkvæmdir, skulu að ölln Texti lúta þeim fyrirmælum um tæknilegan og 

fjárhagslegan undirbúning sem gilda um framkvæmdir samkvæmt lögum nr. 

49/1967 og ákvæðum reglugerðar þessarar. 

16. gr. 
Í samningi samkvæmt 9. gr. skal nánar kveðið á um hvernig hagað skuli greiðsl- 

um á framlösum ríkissjóðs og sveitarfélasa, Ríkissjóður sreiðir framlög sín í sér- 
stakan reikning í banka eða snarisjóði samkvæm! nánari ákvörðun í samningi. Sami 

háttur skal á hafður um sreiðsln á framlagi sveitarsjóða. 

Við ákvörðun fyrstu framlasa skal tekið tillit tl bess undirbúningskostnað- 

ar sem sveifarfélögs kunna að hafa srei!t og ráðunevtið viðurkennir sem stofnkostnað. 

Ríkissjóður sreiðir framlög sín sð undanseneinni greiðslu sveitarfélasa í beim 

hlutföllum sem kveðið er á um í samningi. Greiðslur ríkissjóðs vegna beins bves- 

ingarkostnaðar skulu þó aldrei vera hærra hlutfall af heildarframlagsi en hér segir, 

sbr. há 2. mgr. 14. gr. laca nr. 49/1967 um skólakostnað: 

2594. bar til botnolata er stevnt. 

% har til byseing er fokheld. 
% bar El hvesing er tHlbúin undir tréverk. 

þar Hl úttekt á bvesingu fer fram. 

  

(=)
 

Sveitarstjórnir s leggja fram vottorð viðkomandi bvesingarfnlltrúa eða 
annars bygginsarfróðs manns, sem ráðuneytið samþykkir, þegar ofansreindum bygs- 

inssrsHoum er náð. 
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17. gr. 
Nú telur sveitarstjórn hagkvæmara að kaupa húsnæði en ráðast í byggingu 

og skal hún þá senda menntamálaráðuneytinu umsókn um heimild til þess. 
Með umsókn skal fylgja lýsing á umræddu húsnæði ásamt uppdráttum, enn 

fremur tillaga að kaupsamningi eða álit sveitarstjórnar um hugsanlegt kaupverð 
og greiðsluskilmála. 

Ef gera þarf breytingar á húsnæðinu fer eftir ákvæðum 4. gr. hér að framan. 
Um meðferð umsóknar um kaup á húsnæði fer eftir ákvæðum þessarar reglugerðar 
eftir því sem við getur átt. 

18. gr. 
Ef verk, sem reglugerð þessi tekur til, er ekki í heild unnið samkvæmt útboði 

ber sveitarstjórn að haga bókhaldi um kostnað við verkið samkvæmt bókhalds- 
reglum sem ráðuneytið samþykkir. 

19. gr. 
Beiðni um greiðsluúttekt skal berast ráðuneytinu eigi síðar en viku áður en 

óskað er að hún fari fram. 
Þegar verklegri framkvæmd er talið lokið skal fara fram úttekt á henni þar 

sem sannreynt sé að framkvæmd sé í samræmi við samning aðila, svo og teikningar 
og ákvæði verksamninga. 

| Tilkynna skal ráðuneytinu skriflega með minnst þriggja vikna fyrirvara 
hvenær lokaúttekt getur farið fram. 

Lokaúttekt skal framkvæmd af tveim byggingafróðum mönnum, öðrum tilnefnd- 
um af sveitarfélögum eða framkvæmdaaðila á vegum þeirra og hinum tilnefndum 
af ráðuneytinu. 

Ef þessir tveir menn koma sér ekki saman um útlektargerð skal þess beiðst að 
sýslumaður, bæjarfógeti eða borgardómari skipi oddamann. Úttektargerð þessara 
Þriggja manna skal liggja fyrir innan tveggja vikna frá útnefningu oddamanns og er 
hún endanleg. 

Við úttekt skal kanna hvort verkinu sé að fullu lokið og hvort það sé í sam- 
ræmi við teikningar og verklýsingar. Ef verki er ekki að fullu lokið eða það er í 
ósamræmi við teikningar og verklýsingar skal þess getið í úttektargerð hverju áfátt 
sé eða hvað sé öðruvísi en áætlað var. Séu ágallar verulegir skal fram fara ný út- 
tekt þegar úr hefur verið bætt, og er ríkissjóði heimilt að halda eftir lokagreiðslu 

uns endanleg úttektarserð liggur fyrir. 
Hvor aðili um sig, sveitarfélög eða ráðuneyti, getur óskað eftir að úttekt fari 

fram á þeim hlutum verksins sem: 

a) síðar verða óaðsengilegir 

eða 

b) teknir verða í notkun áður en lokaúttekt fer fram. 

Slík úttekt nefnist hlutaúttekt. 
Æski ráðuneytið að verksali og iðnmeistarar mæti við úttektir skal byggingar- 

stjóri eða forráðamenn framkvæmdaaðila sjá um að þeir verði boðaðir með nægum 
fyrirvara. 

Kostnað við úttekt greiðir hvor aðili um sig, ráðuneyti og sveitarfélög. 

20. gr. 
Við hönnun húsnæðis, sem reglugerð þessi tekur til, skal þess gætt að fötluðu 

fólki sé gert sem auðveldast að komast inn í húsin, fara um þau og nota þau.
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21. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 63/1974 um grunn- 

skóla og lögum nr. 49/1967 um skólakostnað öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur úr 
gildi reglugerð nr. 159/1969 um stofnkostnað skóla, nema hvað miða skal við ákvæði 
í fylgiskjölum þeirrar reglugerðar uns nýjar reglur hafa verið gefnar út. Ákvæði 11. 
gr. reglugerðarinnar skulu taka til skólabygginga sem hafnar eru með samþykki 

ráðuneytisins eftir 1. janúar 1978. 

Menntamálaráðuneytið, 30. ágúst 1978. 

Vilhjálmur Hjálmarsson.   
Birgir Thorlacius 

21. ágúst 1978. Nr. 346. 
AUGLÝSING 

um staðfestingu á gjaldskrá fyrir Sundlaug Akureyrar. 

Ráðuneytið hefur staðfest nýja gjaldskrá fyrir Sundlaug Akureyrar: 

Aðgangseyrir fyrir fullorðna ........02002000000... kr.  250.00 
Aðgangseyrir fyrir börn .........02002 00... 0... —  100.00 
10 miða kort fyrir fullorðna ........0002.200 0000... — 1600.00 
10 miða kort fyrir börn .......0.0.000 0000... —  500.00 
Handklæði og sundföt .........20000000 0... nn... —  200.00 

Auglýsing þessi birtist hér með til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 21. ágúst 1978. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Jón S. Ólafsson. 

29. ágúst 1978. Nr. 347. 
ERINDISBRÉF 

hjúkrunarforstjóra við heilsugæslustöð. 

1. gr. 
Hjúkrunarforstjóri er skipaður af heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra. Hann 

skal hafa lokið námi í hjúkrunarfræði og hafa hjúkrunarleyfi. 

2. gr. 
Hjúkrunarforstjóri skal vera ábyrgur gagnvart heilbrigðis- og tryggingamála- 

ráðuneytinu og stjórn heilsugæslustöðvarinnar. 
Honum skal heimilt að sitja stjórnarfundi og hafa þar tillögurétt og málfrelsi. 

* Er. 

Störf hjúkrunarforstjóra eru í aðalatriðum eftirfarandi: 
Hjúkrunarstörf eftir því, sem nauðsyn krefur.
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Ráðning á starfsliði í samráði við stjórn stöðvarinnar og yfirlækni. 
Skipulagning og stjórnun á daglegri starfsemi. 
Innkaup á lyfjum, hjúkrunarvörum og hreinlætisvörum og eftirlit með notkun 

á Þeim. 

Vera til ráðuneytis um nýbyggingar og breytingar á húsnæði heilsugæslustöðvar- 
innar svo og kaupum á áhöldum og húsbúnaði. 

Umsjón og skipulagning á námi hjúkrunarfræðinema í samráði við viðkomandi 
skóla, og umsjón með annarri þeirri fræðslustarfsemi, er stöðin veitir. 

Gerð ársskýrslu stöðvarinnar í samvinnu við lækna. 
Hjúkrunarforstjóra ber að fylgjast með nýjungum í heilsugæslu og hafa góða 

samvinnu við aðrar heilbrigðisstofnanir. 

4. gr. 
Erindisbréf þetta er sett samkvæmt 17. gr. laga nr. 57/1978 og öðlast þegar gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 29. ágúst 1978. 

Matthías Bjarnason. 

Páll Sigurðsson. 

Nr. 348. 15. september 1978. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 10 frá 19. janúar 1967 fyrir 

Vatnsveitu Þórshafnar. 

1. gr. 
8. gr. orðist svo: 

Af öllum húsum í Þórshafnarkauptúni, sem metin eru til fasteignamats og 
tengd ern vatnsveitunni, skal greiða árlegan vatnsskatt, er nemi 0.1% af fasteigna- 
mati húsanna, þó aldrei minna en kr. 3000.00 fyrir einbýlishús. 

Fyrir hverja íbúð í fjölbýlishúsi kr. 3 000 00. Af húsum þeim, sem nota mikið 
vatn til annarra þarfa en heimilisnotkunar, svo sem verksmiðjur, þvottahús, iðn- 
aðarfyrirtæki, gistihús, frystihús o. fl, skal greiða aukavatnsskatt, er nemi 0.2% 
af fasteignamati húsanna, ef vatn er ekki selt eftir mæli samkvæmt 9. gr. 

2. gr. 
9. gr. orðist svo: 

Vatnsveitunefnd er heimilt að setja upp mæla hjá þeim fyrirtækjum eða ein- 
staklingum, sem nota mikið vatn og skal þá greiða kr. 1000 fyrir hvern tenings- 
metra valns, auk þess vatnsskatts sem um er getið í 8. gr. Vatnsveitunefnd sér um 
uppsetningu og útvegun mælanna, en vatnsnotandi skal sreiða árlega mælaleigu að 
fjárhæð kr. 3 000.00. 

3. gr. 
10. gr. orðist svo: 

Sé vatn ekki selt eftir mæli samkv. 9. gr., er heimilt að innheimta aukavatns- 
skatt sem hér segir: Af hverri tnnnu uppsaltaðrar síldar kr. 750, af hverju máli 

(síld) sem lagt er upp til bræðslu kr. 23.00, af hverri smálest af frystum landbún- 
aðar- og fiskafurðum kr. 100.00, af hverri smálest af saltfiski kr. 20.00, af hverri 

kind, sem slátrað er, kr. 3.00.
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Reglugerðarbreyting þessi sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Þórs- 
hafnarhrepps, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1928 til 
þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, í5. september 1978. 

F.h.r. 

Hallerímur Daiberg.   
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

30. ágúst 1978. Nr. 349. 
REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 455/1975 um eftirlit með framkvæmd ákvæða laga 

um eiturefni og hættuleg efni nr. 85/1968. 

1. gr. 
Við 3. gr. bætist ný málsgrein svohljóðandi: 
Lyfjaeftirlitið hefur eftirlit með sölu og varðveislu hættulegra efna í lyfja- 

búðum, lyfjagerðum og lyfjaheildsölum, sbr. reglugerð um gerð íláta, merkingu 
og varnaðarmerki varðandi sölu og varðveislu hættulegra efna nr. 479/1977. 

2. gr. 
2. málsgr. ó. gr. orðist svo: 
Heilbrigðiseftirlitið skal þannig hafa eftirlit með sölu og varðveislu hættulegra 

efna, sem eru á boðstólum í verslunum, sbr. ákvæði reglugerðar um gerð íláta, 
merkingu og varnaðarmerki varðandi sölu og varðveislu hættulegra efna nr. 479/1977. 

3. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 24. gr. laga um eiturefni og hættu- 

leg efni nr. 85/1968 og öðlast þegar gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 30. ágúst 1978. 

Matthías Bjarnason.   
Páil Sigurðsson. 

15. september 1978. Nr. 360. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 9 frá 19. janúar 1967 um holræsi 

á Þórshöfn. 

5. gr. orðist svo: 

Kostnaður við holræsagerð hreppsins greiðist af holræsagerðinni og til þess 
að standa straum af kostnaði við lagningu og viðhald holræsanna, ber hverjum 
þeim, sem hús á eða lóðarréttindi við sötu, sem hreppurinn hefur lagt holræsi í, 
að greiða árlega til holræsagerðarinnar 0.1% af fasleignamati húss og lóðar, þó 
aldrei minna en kr. 3 000.00 af húsi eða hluta húss, sem talin er sér í fasteignamati, 
enda sé skolplögn að viðkomandi húseign eða húshluta. 

B94
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Gjöld samkvæmt grein þessari er hreppsnefnd heimilt að hækka eða lækka 

um allt að 50 af hundraði, án þess að samþykki ráðuneytis komi til. 

Reglugerðarbreyting þessi sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Þórs- 

hafnarhrepps, staðfestist hér með samkvæmi vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 til 

þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 15. september 1978. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 351. 30. ágúst 1978. 
REGLUR 

um íþróttarými o. fl. í grunnskóla. 

Samkvæmt reglugerð frá 30. ágúst 1978, um stofnkostnað skólamannvirkja, 

skal framlag ríkissjóðs miðast við stærð byggingar. 

Um hámarksstærð þess skólahúsnæðis, sem ríkissjóður tekur þátt í að byggja 

samkvæmt ákvæðum reglugerðarinnar, gilda reglur þær sem birtar voru sem fylgi- 

skjöl með reglugerð nr. 159/1969 með eftirfarandi breytingum og viðbótum: 

Leikfimirými. 

Leikfimisalir 202% m? í skólum með a mk. eina bekkjardeild í hverjum árgangi 

og allt að 50 kennslustundir á viku í leikfimi samkvæmt námsskrá. 

Leikfimisalir 405 m? í skólum með 51--80 kennslustundir á viku. 

Leikfimisalir 607% m? í skólum með 81—120 kennslustundir á viku. 

Leikfimisalir 810 m? í skólum með yfir 120 kennslustundir á viku. 

Öryggissvæði leikvallar er innifalið í framangreindum tölum, þ.e. bil frá leik- 

fleti að vegg. 

Leikfimisalir 185 m? í skólum þar sem tveimur eða þremur aldursárgöngum er 

kennt saman og bekkir eru minnst tveir. 

Áhaldageymsla 20 m? við hverja salareiningu. 

Útiáhaldageymsla {5 m? við hverja salareiningu. 

Varðarherbergi 8 m? við 202%% m? sal eða stærri. 

Búningsherbergi: 
2 á 20 m? 40 m? við Í35 m? sal, 

9 á 25 m? 50 m? við hverja 202% m? salareiningu. 

Bað og þurrkherb. 20 m? við 135 mé“ sal. 

Bað og þurrkherb. 25 m? við hverja 202 m? salareiningu. 

Skó- og útifalaseymsla 12 m? við eina salareiningu og 10 mé á hverja salareiningu 

til viðbótar. 

Kennaraherbergi 8 m? fyrir fyr 30 kennslustundir í leikfimi á viku og 5 m? 

fyrir hverjar byrjaðar 30 kennslustundir umfram það. 

Áhorfendasvæði 30 mé? auk tilskilins fyleirýmis á hverja salareiningu. 

Annað rými Íþrólasa ar 13% af sal og Íylgirými, sbr. framangreint. 

Veggir íþróttarýmis 11% af sal, fylgir $ými og öðru rými. 

  

   1
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Félags- og samkomtuaðstaða o. fl. 

Samkomu- og matsalur 50 m? að viðbættum 0.25 m? á nemanda í skólum með tvær eða 
fleiri bekkjardeildir. Miðað er við að í salnum fari fram tónlistarkennsla að 
því marki sem við verður komið. 

Leiksvið 30 m? að viðbættum 0.05 m? á nemanda. 

Stólageymsla 20 m? að viðbættum 0.02 m? á nemanda. 

Eldhús 31 m? - 0.05 m? á nemanda allt að 250 nemendum. 

Eldhús 34 m? - 0.04 m? á nemanda séu þeir 250 og allt að 500. 

Eldhús 54 m? séu nemendur 500 eða fleiri. Eldhús þessi eru miðuð við matarfram- 
reiðslu og er geymslurými meðtalið í stærðunum. Í heimavistarskólum og 
heimanakstursskólum, Þar sem nemendur eiga að fá heita máltíð, komi í eld- 
húsi 0.45 m? til viðbótar á nemanda umfram 50 í fullu fæði (tvær heitar 
máltíðir) og 0.3 m? í matargeymslum fyrir hvern nemanda í fullu fæði. Í 
skólum, er kenna matreiðslu, skal eldhús þetta einnig notað í því skyni að 
því marki sem við verður komið og bætist þá við það rými fyrir geymslu á 
kennsluefni og kennslugögn. 

Herbergi nemendaráðs og nemendafélaga: 
12 mé? fyrir allt að 250 nemendur. 
15 mé? fyrir 250 og allt að 500 nemendur. 
20 m? fyrir 500 nemendur eða fleiri. 

Herbergi umsjónaraðila 12 m? í skólum með 80 nemendur eða fleiri. 

Geymsla umsjónaraðila: 
10 m? fyrir 120 og allt að 250 nemendur. 

12 m* fyrir 250 nemendur eða fleiri. 

Söluskáli nemenda 5 m?. 

Geymslur v/söluskála: 
3 m? séu nemendur allt að 80. 
5 m? séu nemendur 80 og allt að 250. 
7 m? séu nemendur 250 eða fleiri. 

Setustofa og annað rými til tómstundaiðju 25 m? að viðbættum 0.1 m? á nemanda. 
Fjölnýtisalur 100 m? í skólum sem ekki hafa leikfimisal og samkomusal skv. 

reglum þessum. 

Fjölnýtisalur 100 m? viðbót við húsrými fyrir samkomusal þar sem sveitarfélag 

óskar eftir að fjölnýtisalur komi í stað einnar leikfimisalareiningar, t. d. vegna 
fjarlægðar frá íþróttahúsi. 

Heimilt er, ef sveitarfélag óskar þess, að sameina í einn sal rými það sem 

ætlað er til samkomuhalds og fyrir leikfimisal. 
Fjölnýtisali skal að gerð og búnaði miða við þau margvíslegu afnot sem um 

er að ræða. 

Reglur þessar öðlast þegar gildi. 

Í menntamálaráðuneytinu, 30. ágúst 1978. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 

Birgir Thorlacius.
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SAMÞYKKT 

um lokun sölubúða í Ólafsfjarðarkaupstað. 

1. gr. 
Sölubúðum í Ólafsfjarðarkaupstað 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. 9.00 árdegis næsta virka dag. Þó skulu frá þessu 

þær undantekningar, er nú skal greina: 

Aðfangadag jóla og gamlársdag skal sölubúðum lokað eigi 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. 22.00. Á laugardögum Í 
desember skal heimilt að halda sölubúðum opnum fil kl. 18.00 en aðra laugar- 
daga ársins til kl. 16.00. Áföstudögum er heimilt að halda búðum opnum til 

kl. 22.00. 

3. gr. 
Almenna helgidaga þjóðkirkjunnar, sumardasinn fyrsta, 1. maí, 17. júní og fyrsta 

mánudaginn í ágúst mega engar almennar sölubúðir vera onnar samanher hó 4. og 

5. gr. 

4. gr 
Ákvæði samþykktar þessarar ná ekki til lyfjabúða. 

5. gr. 
Bæjarstjórn getur leyft að vikið sé frá framangreindum ákvæðum um lokunar- 

tíma sölubúða bannig., að heimilt sé að selja í segnum sölnop, sem hér segir: 

Á tímabilinu frá 1. október til 30. apríl frá kl. 8.00 til kl. 22.00 og ennfremur 

föstudasa og lansardaga til kl. 28.30. Á tímabilinu frá 1. maí #l 30. september frá 

kl. 800 fl kl. 23.30. 
Má á verslunarstöðum þessum selja þann varning sem heilbrigðisnefnd sam- 

bykki hverju sinni og er umbúnaður heirra og fyrirkomnlas háð samþykkt heilbrigðis- 

nefndar. Í verslunarstöðum Þessum má sala fara fram á virkum og helgum dögum. 

Þá skal lokað á föstudaginn langa, náskadas, hvítasunnudag, 17. júní, jóladag og 
nýársdas. Aðfansadas jóla skal loka kl. 18.00 og á gsamláredag kl. 15.09. 

Bæjarstjórn setur levft að fensinni umsögn heilbrigðisnefndar. að söluturnar 

og sambærilegir sölustaðir sén opnir alla daga frá kl. 800 tl kl. 9330 á tímabilinu 

1. maí #l 20. sentember shr. 3. mer. 5. gr. 

Á sölustöðum Þessum skal heimilt að selja eftirtaldar vörur: 

Dashlöð. Hmarit, kort, frímerki, tóhaksvörur, eldsnýtur, öl og gosdrvkki, 

ís, sælgæti. nýja ávexti. heitar Dvisur. niðursuðuvörur. ávaxtasafa. kaffi. te, 

kakó. innnakkað kex. harðfisk, raksánu. handsánu, tannkrem. tannbursta. 

sreiður, bómull. dömuhindi. skvndinlástur. W.C. nannir. rafhlöður, rafmasns- 

nerur. rafmagnsörvggi. filmur, sólglerangu, minjagripi. spil, kvensokka og 

vettlinga.
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Fyrir leyfi til verslunarreksturs samkvæmt þessari grein skal leyfishafi greiða 
árlegt gjald til bæjarsjóðs. Bæjarstjórn ákveður gjald þetta til eins árs í senn. 
Gjald þetia má innheimta með lögtaki. 

Bæjarstjórn er heimilt að setja nánari reglur um leyfi til verslunarreksturs 
skv. þessari grein m. a. að leyfið sé afturkallanlegt hvenær sem er ef leyfisskil- 
yrðum eða reglum varðandi reksturinn er ekki fylgt. 

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 kl. 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 sam- 
kvæmt verslunarleyfi. 

Varðandi farandssala, er vilja selja vörur sínar í Ólafsfjarðarkaupstað 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 samþykki bæjar- 
stjórnar, 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 Ólafsfjarðar hefur samþykkt skv. lögum 
nr. 17 frá 1. febrúar 1936, staðfestist hér með og birtist til eftirbreytni öllum þeim 
sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt eru úr gildi felld fyrri ákvæði um lokunartíma sölubúða í Ólafs- 
fjarðarkaupstað. 

Félagsmálaráðuneytið, 11. september 1978. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

18. september 1978. Nr. 363. 

SAMÞYKKT 

um stjórn hreppsmálefna Borgarneshrepps. 

I. KAFLI 

Um skipun herppsnefndar og verkefni hennar. 

1. gr. 
Hreppsnefnd Borgarneshrepps skal skipuð sjö hreppsnefndarmönnum kjörnum 

samkv. lögum nr. 5/1962.
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2. gr. 
Hreppsnefnd er almennt í fyrirsvari fyrir Borgarneshrepp og skal engu máli, 

er varðar sérstaklega hagsmuni hreppsins, til lykta ráðið án umsagnar hrepps- 

nefndar. 
Hreppsnefnd ber að gæta hagsmuna hreppsins í hvívetna og annast þau við- 

fangsefni sem henni eru fengin í lögum og reglugerðum, svo og málefni sem henni 
eru fengin í samþykktum er hún hefur sett eða á henni kunna að hvíla að öðru 
leyti. 

Meginverkefni hreppsnefndar eru þessi: 

A. Hreppsnefnd fer með yfirstjórn á fjárreiðum hreppsins. 

1) Hún skal fyrir lok desembermánaðar ár hvert gera áætlun um tekjur og gjöld 
hreppsins fyrir næsta reikningsár (almanaksár). Í fjárhagsáætlun skal í 
meginatriðum greina, hvernig fjárveiting til einstakra stofnana og framkv. 
skuli hagað, sbr. B-lið og enn fremur hvernig áætlaðar tekjur skiptast. 

2) Hún skal hafa yfirumsjón með fjárstjórn hreppsins, með því að tekjur skuli 
innheimtar og greiðslur inntar af hendi í samræmi við það, sem ákveðið er 
í fjárhagsáætlun. Eigi má greiða fé úr hreppssjóði nema heimild sé til þess 
í fjárhagsáætlun hreppsins og/eða hreppsstofnana eða með annarri ákvörðun 
hreppsins. Enn fremur að eignir hreppsins séu tryggilega varðveittar. 

3) Hún skal leggja fullnaðarúrskurð á ársreikninga hreppsins eigi síðar en 
31. mars ár hvert. . 

B. Hreppsnefnd hefur yfirstjórn verklegra framkvæmda hreppsins. Í fjárhagsáætlun 
kveður hún á um, hvernig verklegum framkvæmdum skuli hagað í meginatriðum 
á fjárhagsárinu. Hún getur og gert heildaráætlanir um framkvæmd tiltekinna 
verkefna, er taka yfir lengri tíma, svo og einstök verk eftir því sem ástæða 
þykir til. 

C. Hreppsnefnd ræður sveitastjóra, hreppsráð og aðrar nefndir eftir því sem segir 
í reglugerð þessari eða öðrum samþykktum, svo og endurskoðendur reikninga 
hreppsins. Enn fremur skipar hún fasta starfsmenn skv. þeim reglum, sem um 

setur í 38. gr., og semur um laun þeirra. 
D. Hreppsnefnd setur reglur um stjórn hreppsmálefna og reglur um meðferð til- 

tekinna málefna hreppsins, ákveður lóðarleigu, gjaldskrár hreppsfyrirtækja, 

eftir því sem þörf krefur o. s. frv. 

II. KAFLI. 

Fundarsköp hreppsnefndar. 

. 3. gr. 
Á fyrsta fundi hreppsnefndar að loknum sveitarstjórnarkosningum, kýs hún 

sér oddvita og varaoddvita og fer um kosningu þeirra og starfstíma eftir gildandi 

sveitarstjórnarlögum. 

4. gr. 
Oddviti stjórnar umræðum á fundum hennar. Hann sér um, að fundargerðir 

séu skipulega færðar í fundargerðarbók, og allar tillögur og ályktanir séu rétt og 
nákvæmlega bókaðar, svo og hverja afgreiðslu þær hljóta. 

Oddvitinn sér um að allt fari löglega fram og skipulega á fundum hreppsins. 

Hann úrskurðar um skilning á fundarsköpum skv. samþykkt þessari, en skjóta má 

úrskurði hans undir úrlausn hreppsnefndar ef vafi leikur á um skilning fundarskapa. 

5. gr. 
Hreppsnefnd ræður sérstakan fundarritara utan hreppsnefndar, sem sér um 

færslu gerðabókar og hefur oddvitinn eftirlit með því að rétt sé fært til bókar.
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Í gerðabók skal skráð hvar og hvenær fundur sé haldinn, hverjir sitja fundinn, 
töluröð hreppsnefndarfunda, svo og hver sé fundarritari og einnig það sem oddvitinn 
vill láta til bókar færa, þótt ekki sé til getið í dagskrá fundarins. 

Í fundarlok skal lesa upp gerðabók og skulu allir viðstaddir hreppsnefndarmenn 

undirrita hana. Hver hreppsnefndarmaður, sem eigi er sammála hinum á rétt á því 
að ágreiningsálit hans verði ritað með fáum orðum í gerðabókina. Heimilt er að 
fresta lestri gerðabókar til næsta fundar hreppsnefndar, en þá skal afrit fundar- 
gerðar sent hreppsnefndarmönnum innan viku og þeir fá viku frest til að koma 
á framfæri athugasemdum. 

6. gr. 
Heppsnefnd heldur fundi einu sinni í mánuði nema í júlí og ágúst. Reglulegir 

fundardagar og fundartími skal ákveðinn í byrjun hvers kjörtímabils. 
Aukafundi skal halda samkvæmt ákvörðun hreppsráðs, oddvita, sveitarstjóra 

eða ef tveir hreppsnefndarmenn hið fæsta krefjast þess. 
Sveitarstjóri boðar fundi hreppsnefndar. 

1. gr. 
Sveitarstjóri og oddviti semja dagskrá hreppsnefndarfundar. 
Á dagskrá skal taka: 

1) Fundargerðir hreppsráðs og annarra lögmætra nefnda, sem þurfa kunna stað- 
festingar hreppsnefndar á ályktunum sínum. 

2) Hverí það mál, sem fellur undir verksvið hreppsnefndar skv. 2. gr. sbr. og 
10. gr. laga nr. 58/1961, enda sé þess óskað af hreppsnefnd, hreppsráði, lög- 
mætri nefnd eða hreppsnefndarmanni, að málið sé á dagskrá tekið. 

3) Lögmætar kosningar nefnda og starfsmanna, svo og hvert það málefni annað, 
sem hreppsnefnd á að fjalla um að lögum. Sá, sem óskar að fá mál tekið á dagskrá 
hreppsnefndar, skal tilkynna það sveitarstjóra skriflega með tillögu, fyrirspurn 
eða stuttri greinargerð eigi síðar en 4 dögum fyrir hreppsnefndarfund. Sveitar- 
stjóri skal í síðasta lagi 2 dögum fyrir boðaðan hreppsnefndarfund hafa sent 
öllum hreppsnefndarmönnum og a. m. k. jafnmörgum varahreppsnefndar- 
mönnum dagskrá næsta hreppsnefndarfundar. 

Í dagskrá skal tilgreina fundarstað og tíma, þær fundargerðir, sem fyrir fundi 
liggja, tillögur, sem fram hafa komið, og gera í stuttu máli grein fyrir þeim málum 
öðrum sem um skal fjallað. Fylgja skulu eftirrit fundargerða, tillagna, afrit af skýrs!- 
um og athugasemdir endurskoðenda svo og annarra gagna, sem geta til upplýsinga 
orðið um málefni á dagskrá. 

Ef ákveðinn verður aukafundur skv. 3. mgr. 6. gr. skal að jafnaði til hans boðað 
með dagskrá, sem send verði hreppsnefndarmönnum og varahreppsnefndarmönnum 
með 24 klst. fyrirvara. 

Heimilt er þó að boða fund með styttri fyrirvara ef aðkallandi mál bíður af- 
greiðslu enda sé þess getið með fundarboðum, hvaða mál sé á dagsskrá. 

Mál skulu afgreidd í þeirri röð sem dagskrá segir nema að hreppsnefnd ákveði 
að önnur röð skuli höfð. 

Heimilt er að taka mál á dagskrá þótt ekki sé þess getið í fundarboði enda 
samþykki meirihluti viðstaddra hreppsnefndarmanna þau afbrigði. 

8. gr. 
Hreppsnefndarfundi skal auglýsa á sama hátt og venja er til um opinberar 

auglýsingar í hreppnum með a. m. k. 24 klst. fyrirvara.
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9. gr. 

Hreppsnefndarfundi skal halda í heyranda hljóði. Hreppsnefnd getur þó ákveðið 

að ræða einstök mál fyrir luktum dyrum, t. d. einkamál manna, eða mál, sem 

æskilegt er vegna hagsmuna hreppsins að rædd séu fyrir luktum dyrum. 

Ef tillaga kemur fram um það að mál skuli rætt fyrir luktum dyrum skal úr 

því skorið með atkvæðagreiðslu án umræðna. 

Óheimilt er að skýra frá því, sem fram kemur við umræður fyrir luklum dyrum. 

Ef áheyrandi á hreppsnefndarfundi raskar fundarfriði getur oddviti látið vísa 

honum út. 

10. gr. 

Hreppsnefnd getur enga bindandi ályktun gert nema meira en helmingur hrepps- 

nefndarmanna sé viðstaddur á fundi. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum 

mála nema annað sé sérstaklega áskilið í samþykkt þessari. 

Sveitarstjóri og hver hreppsnefndarmaður getur borið fram breytingartillögu, 

viðaukatillögu, frestunartillögur eða frávísunartillögur við hvert það mál, sem til 

umræðu er og hreppsnefnd á úrskurðarvald um. Skulu slíkar tillögur vera skriflegar. 

Ef jafnmörg atkvæði eru með máli og móti fellur það nema við kosningu þá 

ræður hlutkesti. 
Mál má afgreiða með því að samþykkja eða fella, vísa því frá með einfaldri 

eða rökstuddri dagskrá, vísa því til afgreiðslu sveitarstjóra, nefnda eða með því að 

fresta því. 
Oddviti sker úr því hvernig atkvæðagreiðslu um tillögur skuli hagað. 

11. gr. 

Hreppsnefnd afgreiðir mál við eina umræðu nema hina árlegu fjárhagsáætlun, 

ársreikninga og reglugerðir sem hljóta skulu staðfestingar ráðherra. 

Um þessi mál skulu fara fram tvær umræður og líða ein vika það skemmsta 

á milli umræðna. 

12. gr. 

Atkvæðagreiðsla fer þannig fram, að hreppsnefndarmaður réttir upp hönd. 

Nafnakall eða skriflega atkvæðagreiðslu skal viðhafa ef oddviti ákveður, sveitarstj óri 

óskar eða tveir hreppsnefndarmenn hið fæsta. 

Við nafnakall er hreppsnefndarmanni skylt að greiða atkvæði nema hann færi 

rök fyrir undanfærslu sinni er oddviti metur gild. 

Ef breppsnefndarmaður vill ekki una úrskurði oddvita má hann skjóta úrskurð- 

inum til hreppsnefndar, sem sker úr án umræðna. 

13. gr. 

Hver hreppsnefndarmaður sem vill taka til máls á hreppsnefndarfundi, skal 

óska heimildar oddvita. 

Að jafnaði skulu hreppsnefndarmenn taka til máls í þeirri röð sem þeir hafa 

kvatt sér hljóðs. Heimilt er að víkja frá þessu ef um er að ræða sveitarstjóra eða 

framsögumenn svo og hreppsnefndarmann sem gera vill stutta athugasemd eða leið- 

rétta ummæli um sjálfan sig. 

Ef tveir eða fleiri hafa kvatt sér hljóðs samtímis, ákveður oddviti í hvaða röð 

beir tala. 

Hreppsnefnd getur heimilað, ef 4 hreppsnefndarmenn samþykkja að maður utan 

hreppsnefndar megi tala á hreppsnefndarfundum. en skylt skal honum þá að gæta 

í hvívetna fundarskapa.
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14. gr. 
Framsögumaður eða flutningsmaður tillögu má tala þrisvar við hverja umræðu 

máls, en aðrir hreppsnefndarmenn tvisvar, er þó heimilt að taka oftar til máls til 

að bera af sér ámæli eða gera stutta athugasemd. 
Sveitarstjóri, sem ekki er jafnframt hreppsnefndarmaður, skal hafa málfrelsi á 

hreppsnefndarfundum til jafns við hreppsnefndarmenn. 
Hreppsnefndarmaður skal beina máli sínu til oddvita. 

15. gr. 
Ef oddviti telur umræður dragast úr hófi fram getur hann lagt til að umræðu- 

íími hvers hreppsnefndarmanns megi ekki fara fram úr ákveðinni tímalengd eða 
umræðum hætt. 

Þá getur oddviti, hvenær sem er, lagt til að umræðum skuli lokið á ákveðnum 
tíma. Ekki má þó takmarka umræðu svo að hún standi skemur en tvo tíma meðan 
nokkur hreppsnefndarmaður kveður sér hljóðs. 

tireppsnefnd afgreiðir tillögur oddvita sbr. í. og 2. mgr. umræðulaust. 
Hver hreppsnefndarmaður getur borið fram slíka tillögu og skal hún einnig 

afgreidd umræðulaust. 
Ákvæði um takmörkun á ræðutíma eiga ekki við þegar fjallað er um frumvarp 

að fjárhagsáætlun. 

16. gr. 
Skyit er hreppsnefndarmanni að lúta valdi oddvita í hvíveina er að því lýtur 

að gætt sé góðrar reglu. 
Ef hreppsnefndarmaður ber aðra menn brigslum eða víkur verulega frá um- 

ræðuefninu skal oddviti víta hann. Ef hreppsnefndarmaður er víttur tvisvar á sama 
fundi getur oddviti lagt til við hreppsnefnd að hann verði sviptur málfrelsi það 
sem eftir er fundar. Skal sú tillaga afgreidd umræðulaust. 

Ef hreppsnefndarmaður hlýðnast ekki úrskurði hreppsnefndar eða almenn óregla 
kemur upp á fundi skal odviti gera hlé um stundarsakir eða ef nauðsyn krefur 
fresta eða slíta fundi. 

17. gr. 
Hreppsnefnd getur ákveðið að allar umræður í hreppsnefnd skuli skrásettar. Má 

þá ekkert niður fella, sem fram hefur komið á fundi hreppsnefndar, og handrit af 
umræðum bera með sér. Engar breytingar má gera nema leiðrétta þurfi auðsæjar 
og sannanlegar villur. 

Hreppsnefnd getur ákveðið að umræður skuli gefnar út á prenti ásamt því sem 
fært hefur verið í gerðabók, svo og önnur skjöl eftir því sem nauðsynlegt kann að 
Þykja. 

Ef hreppsnefnd ákveður slíka útgáfu skal hún jafnframt kjósa nefnd tveggja 
hreppsnefndarmanna til að hafa umsjón með útgáfunni. 

Þá getur hreppsnefnd ákveðið að hreppsnefndarfundir séu teknir á segulband 
til geymslu einhvern ákveðinn tíma. 

Eftir hvern hreppsnefndarfund, þar sem umræður hafa verið skrásettar sam- 
kvæmt framanrituðu, skal öllum hreppsnefndarmönnum sent eftirrit af fundargerð 
ásamt fylgiskjölum hennar. 

III. KAFLI 

Réttindi og skyldur hreppsnefndarmanna. 

18. gr. 
Hverjum hreppsnefndarmanni er skylt að sækja fundi hreppsnefndar nema lög- 

leg forföll hamli. 

B 95
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Honum er skylt að taka að sér störf sem hreppsnefnd felur honum, t. d. oddvita- 
störf, setur í hreppsráði eða öðrum nefndum o. s. frv. 

Sá, sem hefur verið oddviti hreppsnefndar, setið í hreppsráði eða öðrum nefndum 
setur þó skorast undan kosningu jafnlangan tíma og hann hefur haft starfið á hendi. 

Hreppsnefndarmönnum er skylt að koma prúðmanlega fram á hreppsnefndar- 
fundum, gæta þagnarskyldu um einkamál og hagi einstaklinga og félaga, sem þeir 
kynnu að fá vitneskju um sem hreppsnefndarmenn. 

Þá er þeim og skylt að sæta hagsmuna og velferðar hreppsins út á við sem inn 
á við, eftir sinni bestu getu, vinna og stuðla að friðsamlegri lausn deilumála, sem upp 
kunna að koma milli hreppsnefndarmanna. 

19. gr. 
Hreppsnefndarmönnum er heimilt að kynna sér bækur, skjöl og bréf hreppsins 

og stofnana hans. 

20. gr. 
Hver hreppsnefndarmaður á rétt á tiltekinni þóknun fyrir störf sín í hrepps- 

nefnd skv. ákvörðun hennar. 

21. gr. 
Ef hreppsnefndarmaður, kosinn í nefnd eða til annarra starfa, forfallast um 

stundarsakir vegna veikinda eða af öðrum ástæðum, á hann rétt á að tilnefna mann 
af sama lista og hann var kjörinn til, að taka sæti hans á meðan enda hafi vara- 

maður ekki verið kosinn. 
Hafi hann engan tilnefnt fer um varamenn skv. 2. og 3. mgr. 20. gr. sveitar- 

stjórnarlaga. 

22. gr. 
Hreppsnefnd getur veitt herppsnefndarmanni, sem þess óskar, lausn frá hrepps- 

nefndarmannsstarfi. 

IV. KAFLI 

Hreppsráð. 

23. gr. 
Á fyrsta fundi hreppsnefndar í júní ár hvert skal kjósa þrjá menn í hrepps- 

ráð og þrjá til vara hlutfallskosningu. Kosning hreppsráðs gildir uns nýtt hrepps- 
ráð hefur verið kjörið. Sveitarstjóri skal sitja fundi hreppsráðs og stjórna þeim. 

Hreppsráð skal halda fundi hálfsmánaðarlega. Fundardaga og fundartíma skal 
ákveða af hreppsnefnd í upphafi kjörtímabils. 

Aukafundi skal halda ef sveitarstjóri ákveður það eða ef hreppsráðsmaður 
óskar þess. . 

Hreppsráð getur ráðið fundarritara utan hreppsráðs. Í gerðabók skal greina frá 
því hvar fundur er haldinn og hvenær, tölu funda, hverjir sitja fundinn og hver sé 
fundarritari. Þá skal greint frá framlögðum skjölum og efni þeirra í stuttu máli 
svo og hverja afgreiðslu þau fá. 

Flokkur sem fulltrúa á í hreppsnefnd en ekki fulltrúa í hreppsráði má tilnefna 
hreppsnefndarmann til að sitja fundi hreppsráðs með málfrelsi og tillögurétti. 

24. gr. 
Hreppsráð fer ásamt sveitarstjóra með framkvæmdarstjórn Borgarneshrepps 

að því leyti sem hún er ekki öðrum fengin skv. lögum, reglugerðum eða sérstökum 
samþykktum hreppsnefndar.
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Hreppsráð skal gera tillögur til hreppsnefndar í þeim málum, sem fyrir hrepps- 
ráði kunna að liggja. 

Hreppsráð getur þó tekið lokaafgreiðslu í þeim málum, sem hreppsnefnd hefur 
vísað til þess til fullnaðarafgreiðslu. 

25. gr. 

Hreppsráð annast umsjón og stjórn á fjárhag hreppsins, undirbúning fjárhags- 
áætlana, gerir tillögur til úrskurðar á reikningum hreppsins, semur skýrslu um 
eignir og skuldir hreppsins, svo og eftirlit með bókhaldi hans og innheimtu gjalda. 
Enn fremur stjórn og umsjón með vegamálum hreppsins, vinnuvélum hreppsins, 
holræsum, götum, vatnsveitu, rafveitu, höfn, barnaleikvöllum og dagheimili, allt 

eftir nánari ákvörðun hreppsnefndar og reglugerðum þar að lútandi. 
Í þeim tilvikum, að sérstökum nefndum hreppsnefndar er falið að hafa með 

höndum fyrrgreinda málaflokka, skal hreppstáð fjalla um fjárhagshlið málanna. 
Hreppsráð leggur til við hreppsnefnd hvernig varið skuli fé til verklegra fram- 

kvæmda að því leyti sem slíkt er ekki tekið fram í fjárhagsáætlun. 

26. gr. 
Skylt er starfsmönnum hreppsins að sitja fundi hreppsráðs, ef það eða sveitar- 

stjóri óskar þess þegar til umræðu eru þau málefni, sem störf þeirra snerta. 

V. KAFLI 

Um sveitarstjóra. 

21. gr. 

Hreppsnefnd ræður sveitarstjóra. Ráðningartími hans skal að jafnaði vera hinn 
sami og kjörtímabil hreppsnefndar. Heimilt er þó að ráða sveitarstjóra til lengri 
tíma. . 

Ráðningarsamningur er þó uppsegjanlegur af beggja hálfu með sex mánaða fyrir- 
vara. Á ráðningarkjörtímabilinu þarf uppsögn ráðningarsamnings tvær umræður Í 
hreppsnefnd. Líða skulu minnst 24 klst. milli umræðna. 

Nú næst ekki meirihluti í hreppsnefnd fyrir ráðningu sveitarstjóra, svo og að 
sveitarstjóri er í andstöðu við meirihluta hreppsnefndar, getur þá ráðherra ákveðið 
að hreppsnefndarkosningar skuli fara fram á ný. 

28. gr. 
Sveitarstjóri hefur á hendi framkvæmd ákvarðana þeirra, sem hreppsnefnd gerir. 

og framkvæmd á málefnum hreppsins yfirleitt að því leyti, sem hreppsnefnd hefur 
ekki ákveðið annað um tiltekið mál. 

Skylt er sveitarstjóra að hafa ákveðinn daglegan viðtalstíma og sé hann auglýstur 
á skrifstofu hreppsins. 

29. gr. 
Sveitarstjóri á sæti á fundum hreppsnefndar og hreppsráðs og hefur þar sömu 

éttindi og skyldur sem hreppsnefndarmenn, nema annað sé sérstaklega tekið fram 
þessari samþykkt. Hann á einnig sæti Í fastanefndum. 

Ekki hefur hann atkvæðisrétt í hreppsnefnd, hreppsráði eða fastanefndum nema 
hann sé til þess kjörinn. 

Hann hefur óbundið málfrelsi og tillögurét 
ráðs og nefnda. 

r 

R 
1 
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30. gr. 
Nú samþykkir hreppsnefnd ályktun, sem hefur verulegan kostnað í för með 

sér sem ekki hefur verið gert ráð fyrir í gildandi fjárhagsáætlun, og getur sveitar- 
stjóri fellt slíka ályktun úr gildi um sinn og skal þessi ákvörðun færð í gerðabókina. 

Um þetta skal hann, svo fljótt sem verða má, senda ráðuneytinu skýrslu og 
leggur það úrskurð á málið. Sveitarstjóri skal senda hreppsnefnd afrit af skýrslunni 
svo að hún geti gert athugasemdir við hana áður en hún fer til ráðuneytisins. 

31. gr. 
Úigjöld, sem ekki eru lögbundin, samningsbundin eða leiða af fyrri samþykkt 

hreppsnefndar má ekki greiða nema til komi samþykkt hreppsnefndar. 
Ekkert gjald má greiða úr hreppssjóði nema sveitarstjóri ávísi því til greiðslu 

eða einhver sá, sem fengið hefur umboð hreppsráðs til slíks. 

32. gr. 
Sveitarstjóra er heimilt í samráði við hreppsráð að fela öðrum að gegna störfum 

sínum um skemmri tíma. Stendur sú ákvörðun óhögguð nema hreppsráð ákveði aðra 
tilhögun. Ef um lengri forföll en tvo mánuði er að ræða skal hreppsnefnd setja mann 
til að gegna starfi hans. 

VI. KAFLI 

Endurskoðendur. 

3ð. gr. 
Hreppsnefnd kýs endurskoðendur til eins árs Í senn til að endurskoða reikninga 

hreppsins og fyrirtækja hans. 
Hreppsnefndarmenn eru ekki kjörgengir til endurskoðunarstarfa. 
Um framkvæmd endurskoðunar fer eftir ákvæðum d-liðar 3. kafla laga nr. 

58/1961. 
Lokið skal endurskoðun eigi síðar en 31. mars ár hvert. 
Kjörnir endurskoðendur eiga rétt á þóknun fyrir starf sitt eftir ákvörðun hrepps- 

nefndar. 

34. gr. 
Hreppsráði er heimilt að fela löggiltum endurskoðanda að endurskoða reikninga 

hreppsins og fyrirtækja hans sbr. 25. gr. Jafnframt getur það falið honum að hafa 
eftirlit með endurskoðun ársreikninga og gæta þess að kröfum í lögum og reglum 
um bókhald og endurskoðun sveitarfélaga sé fullnægt. Senda skal hann hrepps- 
ráði skýrslu um niðurstöður sínar áður en hreppsráð gerir tillögu um afgreiðslu 
ársreikninga til hreppsnefndar. 

VII. KAFLI 

Nefndir. 

35. gr. 
Hreppsnefnd kýs hlutfallskosningu eftirtaldar nefndir og starfsmenn, til að 

fara með tiltekin mál eftir því sem lög mæla fyrir og samkvæmt sérstakri sam- 
Þykkt hreppsnefndar. 

Til eins árs, í júní ár hvert: 

1. Þrjá menn í hreppsráð og þrjá til vara. 
2. Þrjá menn í framtalsnefnd og þrjá til vara.
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3. Fulltrúa á aðalfund Samtaka sveitarfélaga í Vesturlandskjördæmi samkv. sam- 
þykktum samtakanna. 

4. Fjóra menn í bygginganefnd og fjóra menn til vara. 

Til fjögurra ára, að afloknum sveitarstjórnarkosningum: 

1. Þrjá menn Í rafveitunefnd og brjá til vara. 
%. Þrjá menn í brunamálanefnd og þrjá til vara. 
3. Fimm menn í skólanefnd, og fimm til vara. 

4. Þrjá menn í heilbrigðisnefnd og þrjá til vara. 
5. Tvo menn í sáttanefnd og tvo til vara. 

6. Þrjá menn í hafnarnefnd og þrjá til vara. 
7. Þrjá menn í vatnsveitunefnd og þrjá til vara. 
8. Þrjá menn í bókasafnsstjórn og þrjá til vara. 
9. Þrjá menn í barnaverndarnefnd og þrjá til vara. 

10. Fimm menn í sljórn Menningarsjóðs Borðarness og fimm til vara. 
11. Tvo menn í áfengisvarnarnefnd og tvo til vara. 
12. Tvo úttektarmenn og tvo til vara. 

18. Fulltrúa á landsfund Sambands íslenskra sveitarfélaga samkv. lögum sam- 

bandsins. 
14. Þrjá menn í stjórn Hitaveitu Borgarfjarðar og brjá til vara. 
15. Hreppsnefnd kjósi aðrar nefndir eftir því sem hún telur þörf á hverju sinni. 

36. gr. 

Um skipan nefnda, valdsvið þeirra og verksvið fer eftir því, sem ákveðið er í 
lögum eða sambykktum hreppsnefndar. Þar sem ekki er um slíkar reglugerðir að 

ræða setur hreppsnefnd sett þær. 
Ekki má framselja slíkri nefnd vald, sem hreppsnefnd er fengið að lögum. 
Þegar kjörtími nefndar er óákveðinn skal litið svo á að umboð nefndarmanna 

falli niður þegar kjörtími hreppsnefndar er á enda nema um sé að ræða nefnd, 

sem fengið hefur til úrlausnar ákveðið og afmarkað verkefni. Þá skal Htið svo á 
að starfi hennar ljúki fyrst er verkefnið er til lykta leitt. 

87. gr. 
Allar nefndir hreppsnefndar skuln færa serðabækur um störf sín og skulu 

gerðir fastanefnda svo og nefnda, sem hrepnsnefnd selur Í sérstök mál, lagðar fyrir 

hreppsnefnd til meðferðar og endanlegrar samþykktar eða synjunar. 

VIIT. KAFLI 

Um starfsmenn hreppsnefndar. 

38. gr. 
Hreppsnefnd skipar fasta starfsmenn hreppsins og veitir þeim lausn eftir því 

sem nánar segir í samþykkt bessari, nema vald ti! slíks sé að lögum fengið öðrum 

aðilum eða á annan veg mælt fyrir í regluserð um sérmál tiltekinna stofnana. 
Hrenpsnefnd setur falið hrepnsráði og forstöðumönnum hreppsstofnana. að ráða 

í ákveðnar stöður. 
Fastar stöður skulu að jafnaði vera auglýstar til umsóknar en heimilt er þó 

hrepnsnefnd (hrepnsráði) að skipa í stöður án slíkrar auglýsingar. Hreppsnefnd 
(eða hreppsráð) getur ákveðið hver almenn skilyrði skulu gilda um skipan í stöður 
hjá hreppnum svo og sérskilyrði er gilda skuli um ákveðnar stöður. 

Um réttindi og skyldur starfsmanna hreppsnefndar gilda ákvæði laga um réttindi 
og skyldur starfsmanna ríkisins eftir því sem við setur átt, nema annað sé sérstaklega 

ákveðið í sambvkktum hreppsnefndar.
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Sveitarstjóri f. h. hreppsnefndar getur sett starfsmönnum erindisbréf og ákveðið 
bar starfssvið þeirra. 

Skylt er mönnum að hlíta breytingum á starfssviði sínu enda missi beir einskis 
af launum við þá breytingu. 

IX, KAFLI 

Breytingar á RÓ 

Til bess að gera breytingar á samþykkt þessari þarf umræður á tveimur fundum 
í hreppsnefnd, samþykki meirihluta atkvæða og sl fstinan félagssmálaráðuneytis- 
ins. 

samþykkt bessi sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Borgarneshrepps stað- 
festist hér með samkvæmt 30. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 58/1961 til þess að öðlast 
gildi þesar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

=!
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Félagsmálaráðuneytið, 18. september 1978. 

F. hr. 
Hallerímur Palberg. 

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

  

  

Nr. 354 

REIKNINGIR 

Thorkilliisjóðs. 

Efnahagsreikningnr 21. desember 1970 

Eignir: 
Vaxtabréf: 

7% lán Bygginsarsamvinnufél. Rvíkur, 11 fl B 1957 kr.  5000,00 

1% — Byggingarsamvinnufél. Stjórnarráðsins, 8. 
f1.1959 .......0...... — 16500,00 

5% lán Veðdeild Landsbanka Íslands, 17. fl. ........ — 7 000,00 

kr. 28500,00   

Veðskuldabréf: 
7% skbr. Bygsinsarsamv.fél. starfsm. Stjórnarráðs- 

ins 10/12. 1958 .........0.0. 00 kr.  5333,34 
91 % skbr. Bvegingarsamv fél. starfsm. Stjórnarráðs- 

25/9. 1969 20.00.0000 — 14 000,00 
914 % skbr. Pvsgingarsamv.fél. starfsm. Stjórnarráðs- 

16/12. 1966 ............0 00. — 116 000,00 
10% skbr. úte. 17/1. 1934. 9. veðr. í Tjarnarsötn 29 -—  8400,00 
Skbr. útg. 4/11. 1874. 1. veðr. í 1) St 

Vatnslstr.hr. ............... 00 —  2400.00 
10% skbr. úte. 12/9. 1984. 4. veðr, í Heiðarbraut 61, 

Akranesi .............. — 36 000.00 
6% skbr. úte, 91/7, 1953. 9. veðr í Kársnesbraut 108, 

Kópavogi FIRIR — 10000.00 
10% skbr. útg. 15/7. 1964. 1. veðr. í Hverfisgötu 108 — 40000.00 
5% skbr. úts. 18/9 1959. 1. veðr. í 7% hl. Sólvallags.17 — # 1900.00 
9%% skbr. útg. 6/4. 1968, 2. veðr. í Giljalandi 15 .. —— 78 300.00 

kr. 340 133.34  
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Innlánsbækur: 
Innstæða í innlánsbók nr. 7380 í Útvegsbanka Íslands IR kr. 229 325.95 
Innstæða í innlánsbók nr. 587 í Söfnunarsjóði Íslands .......... — 167 403.45 

  

Eignir samtals Kr. 736 862.74 

Skuldir: 
Skuldir engar. 
Hrein eign 81. des. 1970. ..........2.2 0000. kr. 736 862.74 

Rekstrarreikningur 1. janúar--81. desember 1970. 

Tekjur: 

Eign í ársbyrjun ..............0.00000 00 enn kr. 677 168.95 

Vextir af bók 7380 í Útvegsbanka Íslands .......00.0.0000 0. ....0.. — 1229200 

Vextir af bók 587 í Söfnunarsjóði Íslands ........0.0000000.0 00... — 14523.59 

Vextir af veðskuldabréfum ..........00000. 000. — 30 711.00 

Vextir af vaxtabréfum .........200000.00 0. — 2167.20 
  

Kr. 736 862.74 

RBeykiavík, 3 mars 1971. 

Stjórn Torkilliisjóðs. 

ÚTVEGSBANKT ÍSLANDS. 

Guðmundur Einarsson. 

Nr. 355. 

REIKNINGUR 

Thorkilliisjóðs. 

Efnahagsreikningur 31. desember 1971. 

Eignir: 

Vaxtabréf: 
7% lán Bygg.samv.fél. Rvíkur, 11. fl. B 1057 ...... kr.  5000.00 

7% lán Bygg.samv.fél.stfm. Stjórnarráðsins, 8. fl. 

1959 2... — 13 200.00 

5% lán Veðdeild Landsbanka Íslands, 17. fl. ...... — 7 000.00 
kr. 25 200.00   

Veðskuldabréf: 
7%, skbr. Bygg.samv.fél. stfm. Stjórnarráðsins, útg. 

10/19. 1958 ...........00 00 kr.  2667.00 
914 % skbr. Bygg.samv.fél. stfm. Stjórnarráðsins, útg. 

25/9. 1969 .........000 0 nr — 12 000.00 

914 % skbr. Bygg.samv.fél. stfm. Stjórnarráðsins, útg. 

16/192. 1966 ........2.000 00 nn — 114 400.00 

10%, skbr. útg. 17/1. 1934. 2. veðr. í Tjarnargötu 22 .. — 8400.00 
Skbr. úts. 4/11. 1874. 1. veðr. í % Suðurkoti, 

Vatnsl.str.hr. ..........2.00 0000 —  2400.00 
10% skbr. útg. 12/9. 1964. 4. veðr. í Heiðarbraut 61, 

Akranesi ..........0.2.0.0 en — 32 000.00
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6% skbr. útg. 21./7. 1953. 2. veðr. í Kársnesbraut 108, 

  

  

  

  

Kópavogi ............0.. 000. —  8000.00 
10% skbr. útg. 15/7. 1964. 1. veðr. í Hverfisgötu 108... — 30 000.00 
5% skbr. útg. 18/9. 1959. 1. veðr. í Sólvallag. 17 .... — 600.00 
912 % skbr. útg. 6/4. 1968. 2. veðr. í Giljalandi 15 .... —  783950.00 
10% skbr. útg. 16/4. 1971. 2. veðr. í Njarðvíkurbr. 36, 

Innri-Njarð. .............00.0 00 — 200 000.00 
10% skbr. útg. 7/9. 1971. 2. veðr. í Hagamel 35 ...... — 50 000.00 

kr. 559 617.00 

Innlánsbækur: . 
Innstæða í innlánsbók 7380 í Útvegsbanka Íslands .............. kr. 37 798.65 
Innstæða í innlánsbók 587 í Söfnunarsjóði Íslands .............. — 183 306.77 

Eignir samtals kr. 780 722.42 

Skuldir: 
Skuldir engar. 
Hrein eign 31. des. 1971 ...............0......2 00 kr. 780 722.42 

Rekstrarreikningur 1. janúar—31. desember 1971. 

Tekjur: 
Eign í ársbyrjun ................. eens kr. 736 862.74 
Vextir af bók 7380 í Útvegsbanka Íslands „.......00...00.. 0 —  4507.00 
Vextir af bók 587 í Söfnunarsjóði Íslands ...........0.0.00.00000 — 15 903.32 
Vextir af veðskuldabréfum ................0.0 000 — 21594.36 
Vextir af vaxtabréfum ..............000.0 0000 —  1855.00 

Kr. 780 722.42 

Reykjavík, 14. apríl 1978. 

f. h. Torkilliisjóðs. 

ÚTVEGSBANKI ÍSLANDS. 

Guðmundur Einarsson. 

Nr. 356. 

REIKNINGUR 

Thorkilliisjóðs. 

Efnahagsreikningur 31. desember 1972. 

Eignir: 
Vaxtabréf: 

7% lán Bygg.samv.fél.stfm. Stjórnarráðsins, 8. fl. 
1959 02.00.2000 kr.  6600.00 

5% lán Veðdeild Landsbanka Íslands, 17. fl. ...... —  6000.00 

kr. 12600.00 

Veðskuldabréf: 
1% skbr. Bygg.samv.fél. stfím. Stjórnarráðsins, útg. 

10/12. 1958 ........0200000 00 kr.  2667.00
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9% % skbr. Bygs.samv.fél. stfm. Stjórnarráðsins, útg. 
25/9. 1962 ..........00000 0 — 10 .000.00 

9% % skbr. Bygg.samv.fél. stfm. Stjórnarráðsins, útg. 
16/12. 1966 ............2..00 0. — 107 150.00 

10% skbr. útg. 17/1. 1934. 2. veðr. í Tjarnargötu 22 .. —  8400.00 
Skbr. útg. 4/11. 1874. 1. veðr. í í Suðurkoti, 

  

Vatnsl.str.hr. .............. 0000 —  2400.00 
10% skbr. útg. 12/9. 1964. 4. veðr. í Heiðarbraut 61, 

Akranesi ...........000..00 0 — 28 000.00 
6% skbr. útg. 21./7. 1953. 2. veðr. í Kársnesbraut 108, 

Kópavogi ............00.0 000. -... — 7 000.00 
10% skbr. útg. 15/7. 1964. 1. veðr. í Hverfisgötu 108 .. — 20 000.00 
9% % skbr. útg. 6/4. 1968. 2. veðr. í Giljalandi 15 .... —  69600.00 
10% skbr. útg. 16/4. 1971. 2. veðr. í Njarðvíkurbr. 36, 

IBNrINj. ........... 000 — 200 000.00 
10% skbr. úts. 7/9. 1971. 2. veðr. í Hagamel 35 ...... — 40 000.00 

kr. 507 817.00 

Innlánsbækur: 
Innstæða í innlánsbók 7380 í Útvegsbanka Íslands .............. kr. 148 966.65 
Innstæða í innlánshók 587 í Söfnunarsjóði Íslands .............. — 200 721.00 

  

Eignir samtals kr. 857 504.65 

Skuldir: 
Skuldir engar. 

Hrein eign 31. des. 1979 ..............00..2 00 kr. 857 504.65 

Rekstrarreikningur 1. janúar—31. desember 1972. 

Tekjur: 
Eign í ársbyrjun .............2.00 0. .0.s ess kr. 780 7229.42 

Vextir af bók 7380 í Útvegsbanka Íslands .............0.000000 0000... — 7 055.00 
Vextir af bók 587 í Söfnunarsjóði Íslands .........00..000000..00.... — 17414.93 
Vextir af veðskuldabréfum ........2.0000 000... — 50714.00 
Vextir af vaxtabréfum ............2..2....es ses —  1599.00 

  

Kr. 857 504.65 

Reykjavík, 30. mars 1973. 

f. h. Torkilliisjóðs. 

ÚTVEGSBANKT ÍSLANDS. 

Guðmundur Einarsson. 
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Nr. 357. 152 

REIKNINGUR 

Thorkilliisjóðs. 

Efnahagsreikningur 31. desember 1973. 

Eignir: 
Vaxtabréf: 

7% lán Bygs.samv.fél. stfm. Stjórnarráðsins, 8. fl. 
1959 .........20 00 kr. 3 300.00 

5% lán Veðdeild Landsbanka Íslands, 17. fl. ........ —  5000.00 
kr.  8300.00   

Veðsknldabréf: 
12% skbr. Bygs.samv.fél. stfm. Stjórnarráðsins, útg. 

  

25/9. 1962 ..........20000 0. kr.  8000.00 
12% skbr. Byss.samv.fél. stfm. Stjórnarráðsins, útg. 

16/12. 1968 ...........00 0. — 94 250.00 
12% skbr. útg. 17/1. 1984. 2. veðr. í Tjarnargötu 22 — 8.400.00 
Skbr. útg. 4/11. 1874. 1. veðr. í % Suðurkoti, 

Vatnsl.str.hr. ............. 0... —  2400.00 
129, skbr. útg. 12/9. 1964. 4. veðr. í Heiðarbraut 61, 

Akranesi ............ 00 — 24 000.00 
6% skhr. útg. 21./7. 1953. 2. veðr. í Kársnesbraut 108, 

Kópavogi .........0... 00. —  6000.00 
12% skbr. útg. 6/4. 1968, 9. veðr. í Giljalandi 15 .... — 65 250.00 
12% skbr. úts. 16/4. 1971. 2. veðr. í Njarðvíkurbraut 

38, Innri Nj. ............00 0 — 200 000.00 
129, skbr. úts. 7/9. 1971. 9. veðr. í Hasamel 35 .... — 30 000.00 

kr. 446 600.00 

Innlánsbækur: 

Innstæða í innlánsbók 7380 í Útvegsbanka Íslands .............. kr. 287 141.65 
Innstæða í innlánsbók 587 í Söfnunarsjóði Íslands .............. — 220 793.00 

  

Eignir samtals kr. 954 534.65 

Skuldir: 
Skuldir engar. 

Hrein eign 31. des. 1973 ............000 020 kr. 954 534.65 

Rekstrarreikningur 1. janúar—31. desember 1973. 

Tekjur: 
Eign í ársbyrjun ............0...0 0. 0s sn kr. 857 504.65 
Vextir af bók 7380 í Útvegsbanka Íslands ..........0...0000000.0. — 17581.00 
Vextir af bók 587 í Söfnunarsiðði Íslands ............00000.00..00. — 20 072.00 
Vextir af veðskuldabréfum .............0.0000 0. — 58640.00 
Vextir af vaxtabréfum ..........020.0.. sen — 737.00 

  

Kr. 954 534.65 

Reykjavík, 12. mars 1974. 

f. h. Torkilliisjóðs. 

ÚTVEGSRANKT ÍSLANDS. 

Guðmundur Einarsson.



153 Nr. 368. 

REIKNINGUR 

Thorkilliisjóðs. 

Efnahagsreikningur 31. desember 1974. 

Eignir: 
Vaxtabréf: . 

5% Veðdeild Landsbanka Íslands, 17. fl. .......... kr.  5000.00 

Veðskuldabréf: 

17% skbr. Bygg.samv.fél. stfm. Stjórnarráðsins, útg. 

  

20/9. 1962 .......0000 0 —  6000.00 
17% skbr. Bygg.samv.fél. stfm. Stjórnarráðsins, útg. 

16/12. 1966 ............0000. 00. — 92 650.00 
Skbr. útg. 4/11. 1874. 1. veðr. í % Suðurkoti, 

Vatnsl.strhr, .............0.0 000. —  2400.00 
17% skbr. útg. 12/9. 1964. 4. veðr. í Heiðarbraut 61, 

Akranesi ............... 00... — 20 000.00 
6% skbr. útg. 21./7. 1953. 2. veðr. í Kársnesbraut 108, 

Kópavogi .........0.0.000 0... —  5000.00 
17% skbr. útg. 6/4. 1968. 2. veðr. í Giljalandi 15 .... — 60 900.00 
17% skbr. útg. 16/4. 1971. 2. veðr. í Njarðvíkurbr. 36, 

Innri-Nj. 2... — 200 000.00 
17% skbr. útg. 7/9. 1971. 2. veðr. í Hagamel 35 ...... — 20 000.00 

kr. 411 950.00 

Innlánsbækur: 
Innstæða í innlánsbók 7380 í Útvegsbanka Íslands ................ kr. 401561.00 
Innstæða í innlánsbók 587 í Söfnunarsjóði Íslands ................ — 245 080.00 

  

Eignir samtals kr. 1 058 591.00 

Skuldir: 
Skuldir engar. 
Hrein eign 31. des. 1974 ...........2.200 000 kr. 1058 591.00 

Rekstrarreikningur 1. janúar—81. desember 1974. 

Tekjur: 
Eign í ársbyrjun ..................200002.0. ses kr. 954 534.65 
Vextir af bók 7380 í Útvegsbanka Íslands ........22000.0. 00. ...... —  36777.35 
Vextir af bók 587 í Söfnunarsjóði Íslands ............00.0. 0000... — 24 287.00 
Vextir af veðskuldabréfum ..............0.0... 0. —  42511.00 
Vextir af vaxtabréfum  ..........002000 000. — 481.00 

  

Kr. 1058 591.00 

Reykjavík, 14. mars 1975. 

f. h. Thorkilliisjóðs 

ÚTVEGSBANKI ÍSLANDS. 

Guðmundur Einarsson.



Nr. 359. Tód 

REIKNINGUR 

Thorkilliisjóðs. 

Efnahagsreikningur 21. desember 1975. 

Eignir: 
Vaxtabréf: 

5% Veðdeild Landsbanka Íslands, 17. fl. ........ 

Veðskuldabréf: 
17% skbr. Bygg.samv.fél. stfm. Stjórnarráðsins, útg. 

25/9. 1962 ........00000 0000 
17% skbr. Bygg.samv.fél. stfím. Stjórnarráðsins, útg. 

16/12. 1966 ..........2.00000 ene 
Skbr. útg. 4/11. 1874. 1. veðr. í % Suðurkoti, 

Vatnsl.str.hr. .........0.0.000 0000... 
17% skbr. útg. 12/9. 1964. 4. veðr. í Heiðarbraut 61, 

Akranesi .........0020200000 0... 
6% skbr. útg. 21./7. 1953. 2. veðr. í Kársnesbraut 108, 

Kópavogi  ........00000 0 
17% skbr. útg. 6/4. 1968. 2. veðr. í Giljalandi 15 .... 

17% skbr. útg. 16/4. 1971. 2. veðr. í Njarðvíkurbr. 36, 

Imnri-NJ. ........222.00000 00 
17% skbr. útg. 7/9. 1971. 2. veðr. í Hagamel 35 ...... 

kr. 4 000.00 

— 4 000.00 

— 85 400.00 

—  2400.00 

— 16 000.00 

—  4000.00 
—- 56 550.00 

— 200 000.00 
— 10000.00 

kr. 382 350.00   

Innlánsbækur: 
Innstæða í innlánsbók 7380 í Útvegsbanka Íslands ..........0... kr. 5592 260.00 
Innstæða í innlánsbób 587 í Söfnunarsjóði Íslands, AR RARRÐ — 276 940.00 

  

Eignir samtals kr. 1 211 550.00 

Skuldir: 
Skuldir engar. 
Hrein eign 31. des. 1975 ...........0020 0000 nn kr. 1211 550.00 

Rekstrarreikningur 1. janúar—31. desember 1975. 

Tekjur 
Eign í ársbyrjun ........0.0.000..000.. FSB RSSSSSÐOÐSÐROÐNNNNNRF kr. 1 058 591.00 
Vextir af innlánsbók 7380 í Útvegsbanka Íslands ..........000.0..... — 60 744.00 
Vextir af innlánsbók 587 í Söfnunarsjóði Íslands .................. — 81 860.00 
Vextir af veðskuldabréfum .........0.0.00 00 ce ens —  60130.00 
Vextir af vaxtabréfum  ..........00..0 000. ss ses — 225.00 

  

Kr. 1 211 550.00 

Reykjavík, 6. febrúar 1976. 

f. h. Thorkilliisjóðs 

ÚTVEGSBANKI ÍSLANDS. 

Guðmundur Einarsson.



755 Nr. 360. 

REIKNINGUR 

Thorkilliisjóðs. 

Efnahagsreikningur 31. desember 1976. 

Eignir: 
Vaxtabréf: 

5% Veðdeild Landsbanka Íslands, 17. fl. ........ kr.  4000.00 

Veðskuldabréf: 
18% skbr. Bygg.samv.fél. stfm. Stjórnarráðsins, útg. 

25/9. 1962  ........00 000 kr.  2000.00 
18% skbr. Bygg.samv.fél. stfím. Stjórnarráðsins, útg. 

16/12. 1966 ..........000 00 — 72500.00 
Skbr. útg. 4/11. 1874. 1. veðr. í % Suðurkoti, 

  

Vatnsl.strhr. ..........020000 0000 —  2400.00 
18% skbr. útg. 12/9. 1964, 4. veðr. í Heiðarbraut 61, 

Akranesi ..........00.02000 000... — 12 000.00 
6% skbr. útg. 21./7. 1953. 2. veðr. í Kársnesbraut 108, 

Kópavogi  ........2.00000 020 —  3000.00 
18%skbr. útg. 6/4. 1968, 2. veðr. í Giljalandi 15 .... — 52 200.00 
18% skbr. útg. 16/4. 1971, 2. veðr. í Njarðvíkurbraut 

36, Innri, Njarð. .......02.0002020 00... — 180 000.00 
kr. 328 100.00 

Innlánsbækur: 
Innstæða í innlánsbók 7380 í Útvegsbanka Íslands .............. kr. 763 791.00 
Innstæða í innlánsbók 587 í Söfnunarsjóði Íslands .............. — 320 404.00 

  

Eignir samtals kr. 1 412 295.00 

Skuldir: 
Skuldir engar. 

Hrein eign 31. des. 1976 ............02000. 0000 venner kr. 1412 295 

Rekstrarreikningur 1. janúar—-31. desember 1976. 

Tekjur: 
Eign í ársbyrjun #............0.200.00 0 vesen kr. 1211 550.00 
Vextir af innlánsbók 7380 í Útvegsbanka Íslands ..............0... — 83 005.00 
Vextir af innlánsbók 587 í Söfnunarsjóði Íslands ...............00... —  43464.00 
Vextir af skuldabréfum .........02000..0seessvsserssr — "14 076.00 
Vextir af vaxtabréfum ..........00000.0.e sess — 200.00 

  

Kr. 1 412 295.00 

Reykjavík, 1. febrúar 1977. 

f. h. Thorkilliisjóðs 

ÚTVEGSBANKI ÍSLANDS. 

Guðmundur Einarsson.



Nr. 361. 156 

REIKNINGUR 

Thorkilliisjóðs. 

Efnahagsreikningur 31. desember 1977. 

Eignir: 
Vaxtabréf: 

  

5% Veðdeild Landsbanka Íslands, 17. fl. .......... kr.  2000.00 

Veðskuldabréf: 
23% skbr. Bygg.samv.fél. stfm. Stjórnarráðsins, útg. 

16/12. 1966 ......0000000 00 — 65 250.00 
Skbr. útg. 4/11. 1874. 1. veðr. í % Suðurkoti, 

Vatnslstr.hr. ..........0.20.0 000... —  2400.00 
6% skbr. útg. 21./7. 1953. 2. veðr. í Kársnesbraut 108, 

Kópavogi  ...........00 00 —  2000.00 
23% skbr. útg. 6/4. 1968. 2. veðr. í Giljalandi 15, Rvík — 47 850.00 

kr. 119500.00 

Innlánsbækur: 
Innstæða í innlánsbók 7380 í Útvegsbanka Íslands .............. kr. 1 184 962.00 
Innstæða í innlánsbók 587 í Söfnunarsjóði Íslands .............. — 373 271.00 

  

Eignir samtals kr. 1 677 733.00 

Skuldir: 
Skuldir engar. 
Hrein eign 31. des. 1977 ............0.2.00 kr. 1677 733 

Rekstrarreikningur 1. janúar —31. desember 1977. 

Tekjur: 
Eign í ársbyrjun ...........0200.000 00. ss kr. 1 412 295.00 
Vextir af innlánsbók 7380 í Útvegsbanka Íslands ............200... —  83143.00 
Vextir af innlánsbók 597 í Söfnunarsjóði Íslands ..........0.00000... — 52 867.00 
Vextir af veðskuldabréfum .........0.2002.000 0. .e sr — 129 278.00 
Vextir af vaxtabréfum ..........020000 0000. — 150.00 

  

Kr. 1677 733.00 

Reykjavík, 27. janúar 1978. 

f. h. Thorkilliisjóðs 

ÚTVEGSBANKI ÍSLANDS. 

Guðmundur Einarsson. 

Reikningsskil Gjafasjóðs Jóns Þorkelssonar Skálholtsrektors (st-8) fyrir árin 
1970— 1977 hafa verið athuguð í ríkisendurskoðuninni. Veitist hér með kvittun 
fyrir þeim. 

F.h.r. 

Halldór V. Sigurðsson. nn 
Jón Ólafsson.



28. september 1978. 7ð7 Nr. 362. 

REGLUGERÐ 

um niðurfellingu reglugerðar um bann við togveiðum í Djúpál. 

1. gr. 
Frá og með 29. september 1978, er felld úr gildi reglugerð nr. 319 20. september 

1978, um bann við togveiðum í Djúpál. 

2. 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 þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 28. september 1978. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds. 

Jón B. Jónasson. 

5. september 1978. . . Nr. 363. 

AUGLYSING 

um umferð í Borgarnesi. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40 23. ágúst 1968 og að fengnum 
tillögum hreppsnefndar Borgarneshrepps eru hér með settar eftirgreindar reglur 
um umferð í Borgarnesi: 

1. Settar verða gangbrautir á Borgarbraut á móts við Borgarnesapótek og gegnt 
íþróttavelli. 

- Hraðatakmarkamerki B-1í verður sett upp ofan við Hrafnaklett. 
ö. Biðskylda verður við Borgarnesbraut þegar komið er úr Bjargslandi við Hrafna- 

klett. 
4. Biðskylda verður á Kjartansgötu við Kveldúlfsgötu. 

€ 

Skrifstofu Mýra- og bargarfjarðarsýslu, 5. september 1978. 

Ásgeir Pétursson. 

3. október 1978. Nr. 364. 

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:



Nr. 364. 158 3. október 1978. 

a) Íslenskir peningar: 
Innlendum og erlendum ferðamönnum er heimilt að flytja inn og út úr 

landinu alit að tuttugu 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 tíu þúsund krónum við brottför eða 
komu til landsins í hvort sinn. 

Öðrum aðilum að meðtöldum bönkum er óheimilt að flytja íslenska peninga 
inn og út úr landinu nema leyfi Seðlabankans komi til. 

b) 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. október 1978. Jafnframt er úr 
gildi numin reglugerð nr. 223 2. júní 1977. 

Viðskiptaráðuneytið, 3. október 1978. 

Svavar Gestsson. 
  

Þórhallur Ásgeirsson. 

  

Stjórnartíðindi B 36, nr. 345--264. Útgáfudagur 10. október 1978.



STJÓRNARTÍÐINDI B 37 
  

— 19'íð 
  

  

13. október 1978. 

REGLUGERÐ 

um jöfnunargjald. 

Nr. 365. 

Greiða skal í ríkissjóð jöfnunargjald af tollverði innfluttrar vöru. Gjaldið skal 
vera 3% til og með 31. desember 1980 og skal lagt á þær vörur sem um getur í 
2. gr. reglugerðar þessarar. 

Gjald skv. 1. gr. skal innheimt með aðflutningsgjöldum við tollafgreiðslu á 
innfluttum vörum sem flokkast undir eftirtalin tollskrárnúmer, sbr. lög nr. 120/1976 
um tollskrá o. fl. með áorðnum breytingum: 

05.04.00 
05.15.00 
14.02.00 
14.03.00 
14.05.00 
15.04.10 
15.04.20 
15.04.30 
15.05.00 
15.06.00 
15.12.09 
16.03.00 
16.04.01 
16.04.02 
16.04.03 
16.04.04 
16.04.05 
16.04.06 
16.04.07 
16.04.08 
16.04.09 
16.04.11 
16.04.12 
16.04.19 
16.05.01 
16.05.02 
16.05.03 
16.05.04 

16.05.09 
17.04.01 
17.04.03 
17.04.04 
17.04.05 
17.04.06 
17.04.09 
18.06.03 
18.06.04 
18.06.05 
18.06.06 
18.06.09 
19.02.01 
19.02.02 
19.07.01 
19.07.02 
19.07.09 
19.08.01 
19.08.02 
19.08.03 
19.08.04 
19.08.09 
20.02.01 
21.02.11 
21.03.00 
21.04.01 
21.04.02 
21.04.09 

21.05.19 
21.05.29 
21.06.02 
21.07.02 
22.01.01 
22.02.01 
22.02.09 
22.03.01 
22.03.09 
22.08.00 
23.01.10 
23.01.20 
24.02.82 
25.05.00 
25.12.01 

28.04.12 
28.04.13 
253.09.00 
28.13.01 
28.16.00 

29.01.41 
30.03.13 
30.03.23 
30.03.33 
30.03.43 
32.09.10 
32.09.21 
32.09.22 
32.09.23 
32.09.24 
32.09.25 
32.09.29 
32.09.81 
32.09.39 
32.09.41 
32.09.48 
32.09.49 
32.11.00 
32.12.00 
39.04.03 
33.06.01 
893.06.03 
33.06.05 
33.06.07 
33.06.11 
34.01.01 
34.01.02 
34.01.03 
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Nr. 365. 

34.01.04 
34.01.05 
34.01.09 
34.02.05 
34.02.06 
34.02.07 
34.02.08 
34.02.09 
34.05.01 
34.05.02 
34.06.00 
35.01.00 
35.03.01 
35.06.01 
35.06.09 
36.05.00 
38.18.00 
38.19.33 
39.01.23 
39.01.24 
39.01.26 
39.01.33 
39.01.34 
39.01.36 
39.01.43 
39.01.53 
39.01.64 
39.01.95 
39.01.97 
39.02.13 
39.02.14 
39.02.15 
39.02.23 
39.02.25 
39.02.34 
39.02.35 
39.02.36 
39.02.44 
39.02.47 
39.02.61 
39.02.64 
39.02.75 
39.02.93 
39.02.99 
39.03.12 
39.03.13 
39.03.33 
39.03.34 
39.03.53 
39.03.54 
39.03.81 
39.03.82 

39.07.11 
39.07.13 
39.07.14 
39.07.15 
39.07.16 
39.07.17 
39.07.18 
39.07.19 
39.07.35 
39.07.40 
39.07.46 
39.07.47 
39.07.62 
39.07.63 
39.07.66 
39.07.67 
39.07.69 
39.07.71 
39.07.71 
39.07.79 
39.07.81 
40.07.00 
40.08.01 
40.13.02 
40.13.09 
40.14.03 
40.14.11 
41.01.11 
41.01.19 
41.01.20 
41.01.30 
41.01.40 
41.01.50 
41.01.60 
41.02.10 
41.03.00 
41.04.00 
41.05.01 
41.05.09 
41.09.00 
42.01.00 
42.02.10 
42.02.20 
42.02.30 
42.02.41 
42.02.49 
42.03.01 
42.03.02 
42.03.09 
42.04.00 
43.01.10 
43.01.20 

160 

43.02.01 
43.02.09 
43.03.01 
43.03.09 
43.04.09 
44.13.21 
44.13.29 
44.19.00 
44.20.00 
44.21.00 
44.23.01 
44.23.02 
44.23.03 
44.23.04 
44.23.09 
44.24.00 
44.,25.01 
44.25.03 
44.27.01 
44.27.02 
44.27.09 
44.28.83 
44.28.84 
44.28.87 
44.28.88 
44.28.94 
46.02.01 
46.02.02 
46.03.01 
48.05.20 
48.07.39 
48.05.41 
48.07.42 
48.07.44 
48.07 47 
48.14.04 
48.15.10 
48.15.34 
48.15.35 
48.16.04 
48.16.05 
48.16.06 
48.16.07 
48.16.11 
48.16.12 
48.16.19 
48.18.00 
48.19.01 
48.19.09 
48.21.21 
48.21.31 
48.21.32 
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48.21.40 
48.21.53 
48.21.55 
48.21.56 
48.21.57 
49.01.01 
49.07.09 
49.08.00 
49.09.00 
49.10.00 
49.11.19 
19.11.29 
50.04.00 
50.05.00 
50.07.00 
50.09.00 
50.09.00 
51.039.10 
51.03.20 
51.04.21 
52.01.00 
52.02.00 
53.09.00 
53.10.10 
58.10.20 
53.12.00 
54.03.00 

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 
58.07.01 
58.07.02
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58.08.09 
58.09.00 
58.10.00 
59.01.02 
59.02.10 
59.02.22 
59.03.09 
59.04.02 
59.04.09 
59.05.09 
59.06.01 
59.07.09 
59.12.09 
60.01.10 
60.01.21 
60.02.01 
60.02.02 
60.02.09 
60.03.01 
60.03.02 
60.09.03 
66.03.04 
60.03.05 
60.03.09 
60.04.10 
60.04.15 
6U.04.20 
60.04.25 
60.04.30 
60.04.35 
60.04.40 
50.04.45 
60.04.50 
60.04.61 
60.04.69 
60.05.05 
60.05.10 
60.05.15 
60.05.20 
60.05.25 
60.05.30 
60.05.35 
60.05.40 
60.05.45 
60.05.50 
60.05.55 
60.05.60 
60.05.65 
60.05.70 
60.05.75 
60.05.81 
60.05.82 

60.05.89 
60.06.10 
60.06.21 
60.06.22 
60.06.29 
61.01.05 
61.01.10 
61.01.15 
61.01.20 
61.01.25 
61.01.30 
61.01.35 
61.01.40 
61.01.45 
61.01,50 
61.01.55 
61.01.60 
61.01.65 
61.01.70 
61.01.75 
61.01.80 
61,01.85 
61.01.90 
61.01.95 
61.02.05 
61.02.10 
61.02.15 
61.02.20 
61.02.25 
61.02.30 
61.02.35 
61.02.40 
61.02.45 
61.02.50 
61.02.55 
61.02.60 
61.02.65 
61.02.70 
61.02.75 
61.02.80 
61.02.85 
61.02.91 
61.02.92 
61.02.93 
61.02.95 
61.02.96 
61.02.97 
61.02.98 
61.03.10 
61.03.20 
61.03.30 
61.03.41 
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61.03.49 
61.03.51 
61.03.59 
61.03.61 
61.03.69 
61.04.11 
61.04.12 
61.04.19 
61.04.21 
61.04.22 
61.04.29 
61.04.31 
61.04.32 
61.04.39 
61.05.00 
61.06.00 
61.07.00 
61.09.10 
61.09.21 
61.09.29 
61.10.00 
62.01.10 
62.01.20 
62.01.30 
62.01.40 
62.01,50 
62.02.10 
62.02.20 
62.02.30 
62.02.40 
62.02.50 
62.02.60 
62.02.71 
52.02.79 
62.02.81 
62.02.89 
62.03.01 
62.03.02 
62.03.09 
62.04.11 
62.04.12 
62.04.19 
62.04.21 
62.04.22 
62.04.29 
62.05.11 
62.05.19 
63.01.00 
63.02.00 
64.01.09 
64.02.01 
64.02.02 

64.02.05 
64.02.09 
64.03.00 
64.04.00 
65.03.00 
65.05.00 
65.06.02 
68.01.00 
68.02.01 
68.02.03 
60.02.09 
68.08.01 
68.11.01 
68.11.09 
6ö.15.00 
68.16.02 
69.06.00 
69.13.01 
69.13.09 
10.07.01 
70.08.00 
70.09.00 
16.14.01 
71.12.00 
71.16.00 
73.14.02 
75.21.01 
73.21.02 
13.21.03 
13.21.04. 
73.21.05 
13.21.06 
13.21.09 
13.22.01 
73.22.09 
13.23.01 
13.23.03 
13.23.09 
73.31.01 
73.31.09 
18.37,01 
73.37.02 
13.37.03 
78.37.09 
13.38.21 
13.38.22 
13.40.45 
73.40.46 
73.40.48 
3.40.49 

13.4Ð.51 
13.40.55 

Nr. 365.
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7A.19.03 83.07.09 85.19.17 94.03.23 
74.19.05 £3.13.02 85.19.19 94.03.24 
75.06.01 83.14.00 87.05.01 94.03.29 
76.01.10 84.11.41 87.05.02 94.03.31 
76.01.20 84.11.42 87.05.09 94.03.32 
76.08.00 84.12.00 87.06.01 94.,03.39 
76.09.00 84.15.33 89.01.20 94.04.00 
16.10.02 84.15.39 89.01.59 96.01.01 
76.10.04 84.17.23 89.01.69 96.01.03 
76.10.09 84.22.12 94.01.13 96.01.05 
76.16.02 84,22.31 94.,01.14 96.01.07 
76.16.03 84.22.61 94.01.19 96.01.09 
76.16.07 84.22.62 94.01.20 97.02.00 
76.16.09 84.30.15 94.,03.11 97.03.00 
76.16.11 85.01.21 94.,03.12 97.04.03 
76.16.12 85.01.71 94.,03.13 97.07.02 
82.01.02 85.01.79 94.03.14 97.07.09 
83.03.01 85.04.10 94.03.15 98.02.09 
83.06.01 85.12.51 94.03.19 98.07.00 
63.07.04 85.12.52 94.03.21 98.12.00 
83.07.05 85.12.53 94.03.22 

3. gr. 
Við innflutning gjaldskyldra vara skv. 2. gr. er gjaldið lagt á tollverð (cif-verð) 

vöru eins og það er ákveðið skv. $—-7. gr. tollskrárlaga. Gjöld sem kunna að vera 
lögð á vörur við innflutning samkvæmt ákvæðum annarra laga en laga um jöfnunar- 
gjald teljast því eigi gjaldstofn við útreikning á jöfnunargjaldi, sbr. þó 2. mgr. 

Nú er vara flutt inn til eigin nota eða neyslu innflytjanda og söluskattur inn- 
heimtur við tollafgreiðslu og skal þá jöfnunargjaldið reiknast sem hluti söluskatts- 
stofns. 

4. gr. 
Við tollafgreiðslu á vörum sem tollfrjálsar eru skv. 2. gr. tollskrárlaga eða 

undanþegnar hafa verið tolli að öllu leyti skv. 3. gr. tollskrárlaga skal veita undan- 
þágu frá greiðslu jöfnunargjalds. 

5. gr. 
Að því leyti sem ekki er ákveðið í reglugerð þessari um álagningu, innheimtu, 

lögveð, viðurlög, sektir og aðra framkvæmd varðandi jöfnunargjaldið skulu gilda 
eftir því sem við geta átt ákvæði laga nr. 120/1976 um tollskrá o. fl. og laga nr. 
59/1969 um tollheimtu og tolleftirlit með áorðnum breytingum svo og reglugerða 
og auglýsinga settra samkvæmt þeim. 

6. gr. 

Hafi innflytjandi fyrir 1. júlí 1978 afhent til tollmeðferðar aðflutningsskjöl sem 
eru að öllu leyti fullnægjandi til þess að unnt sé að tollafgreiða viðkomandi vöru 
þegar í stað, skal varan tollafgreidd án greiðslu jöfnunargjalds, en þó því aðeins að 
tollafgreiðslu sé lokið fyrir 10. júlí 1978. 

Jöfnunargjald skal einnig greiða af vörum sem afhentar hafa verið innflytjend- 
um fyrir 1. júlí með leyfi tollyfirvalda gegn tryggingu fyrir greiðslu aðflutnings- 
gjalda, sbr. 21. gr. tollskrárlaga, nema fullnaðartollafgreiðsla eigi sér stað fyrir 1. 
september 1978.
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7. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er skv. 4. gr. laga nr. 83 18. maí 1978 um jöfnunar- 

gjald, öðlast gildi þegar í stað. Jafnframt er úr gildi felld reglugerð nr. 233 21. júní 
1978 um sama efni. 

Fjármálaráðuneytið, 13. október 1978. 

Tómas Árnason. 
  

Björn Hafsteinsson. 

29. september 1978. Nr. 366. 

AUGLÝSING 

um að jarðirnar Auðsholt 1, INN og IV í Biskupstungnahreppi skuli 

framvegis tilheyra Hrunamannahreppi. 

Samkvæmt beiðni eigenda jarðanna Auðsholts 1, IT og IV í Biskupstungnahreppi, 
samþykki hreppsnefndar Biskupstungnahrepps og hreppsnefndar Hrunamannahrepps 
og meðmælum sýslunefndar Árnessýslu, vill ráðuneytið samkvæmt heimild í 4. gr. 
sveitarstjórnarlaga nr. 58/1961 tilkynna eftirfarandi: 

Jarðirnar Auðsholt 1, MT og IV í Biskupstungnahreppi skulu hér eftir tilheyra 
Hrunamannahreppi og skulu hin nýju hreppamörk milli Biskupstungnahrepps og 

Hrunamannahrepps vera í samræmi við landskiptagerð Auðsholtsjarða frá 9. júlí 1957. 

Félagsmálaráðuneytið, 29. september 1978. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

13. október 1978. Nr. 867. 

SAMÞYKKT 

um sveitarstjóra í Nesjahreppi í Austur-Skaftafellssýslu. 

1. gr. 
Hreppsnefnd ræður sveitarstjóra eftir hverjar almennar hreppsnefndarkosningar, 

og er kjörtímabil hans hið sama og kjörtímabil hreppsnefndar. 

2. gr. 
Sveitarstjóri á sæti á fundum hreppsnefndar og hefur óbundið málfrelsi og 

tillögurétt, en atkvæðisrétt hefur hann því aðeins, að hann sé hreppsnefndarmaður. 

3. gr. 
Sveitarstjóri hefur á hendi framkvæmd ákvarðana þeirra, sem hreppsnefnd gerir 

hreppsmál yfirleitt. Hann sér um, að öll störf, sem nefndin á að annast, séu 
framkvæmd. Hann annast innheimtu á öllum tekjum hreppssjóðs og fyrirtækja hans, 

eftir því sem hreppsnefnd ákveður. Hann er féhirðir hreppsnefndar og reiknings- 
haldari, semur allar skýrslur hennar og reikninga, annast alla bókun og bréfavið- 
skipti. Hann geymir bækur nefndarinnar, innistæðufé hreppsins, og öll önnur skjöl
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og hvað annað, sem hreppnum tilheyrir og hreppsnefnd á að bera ábyrgð á. Í for- 
föllum sveitarstjóra skal oddviti annast störf hans. 

4. gr. 
Laun sveitarstjóra skulu ákveðin á ráðningarsamningi þeim, sem getur í 5. gr. 

og greiðast úr sveitarsjóði. 

5. gr. 
Oddviti skal fyrir hönd hreppsnefndar sera ráðningarsamning við sveitarstjóra, 

eftir að ráðning hans hefur verið samþykkt af hreppsnefnd, og skal þar nánar kveðið 
á um kjör hans og orlof, skrifstofutíma, lífeyri og annað það, sem nauðsynlegt er 
hverju sinni, og skal ráðningasamningurinn samþykktur af hreppsnefnd. Upp- 
sagnafrestur af hendi hvors aðila eru 6 mánuðir. 

6. gr. 
Nú gerist sveitarstjóri sekur um stórfellda og ítrekaða vanrækslu og hirðuleysi 

í starfi og skeytir ekki áminningum hreppsnefndar, getur hún þá með fundarsamþykkt 
vikið honum frá störfum, en tilkynna skal hún félagsmálaráðuneytinu þessa frá- 
vikningu, svo fljótt sem við verður komið. Hreppsnefnd ákveður, hvort oddviti eða 

annar hreppsnefndarmaður taki við starfi sveitarstjóra og segni því, uns sveitar- 
stióri hefur verið ráðinn að nýju. 

Sambykkt bessi. sem hreppsnefnd Nesjahrepps hefur samið og samþykkt, stað- 
festist hér með samkvæmt lögum nr. 58 29. mars 1961 til þess að öðlast gildi þegar í 

stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 18. október 1978. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 368. 9. október 1978. 
REGLUGERÐ 

um gatnagerðargjöld í Þórshafnarkauptúni. 

1. gr. 
Hreppsnefnd Þórshafnar ákveður að leggja B-gatnagerðargjöld á lóðir í sveitar- 

félaginu eftir þeim reglum, sem hér fara á eftir. 

Heimilt er að leggja satnagerðargjald á land, 
sé sérstök lóð. 

B-gatnagerðarsjald er gjald vegna þátttöku lóðarhafa í því að setja bundið slitlag 
á götu, svo og að sanga endanlega frá gangstétt. 

2. gr 

sem sambærilegt telst, þótt ekki 

1. Íbúðir m/bifreiðageymslu í einbýlishúsum að 500 m3 ........ kr. 210000 

2. Parhús að 400 mé hvor íbúð .........2200022000 00 n — 150 000 

3. Tvíbýlishús á tveimur hæðum og tveggja íbúða hús á einni hæð, 
að 400 mð hvor íbúð ...........02000.. nn — 130 000 

4, Raðhús á einni hæð. að 300 möð hver íbúð .........0000.00..... — 120 000 
5. Raðhús á tveimur hæðum og fjölbýlishús með 3—4 íbúðum 

að 200 má hver íbúð ............2.2.000 00. — 110000 
6. Fjölbýlishús og bílagevmslur, að 300 mm? hver íbúð ........ — 70000
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7. Verslunar- og skrifstofuhúsnæði og opinberar byggingar kr. 325 
pr. mö, þó aldrei lægri upphæð en 210 000 hvert einstakt hús. 

8. Iðnaðarhúsnæði, vörugeymslur og annað atvinnuhúsnæði 

kr. 220 pr. mö 

Af hverjum rúmmetra umfram tiltekna hámarksstærð íbúðarhúsnæðis greiðast 

kr. 420 pr. mö. 
Auk þessa gjalds greiða lóðarhafar í gatnagerðargjöld kr. 86 af hverjum fermetra 

lóðar. 
Af kjöllurum, rishæðum og jarðhæðum, sem ekki eru notaðar til íbúðar eða 

atvinnurekstrar skal greiða hálft gjald. 
Gjald skal miða við stærð húss samkv. samþykktum uppdráttum. Nú er ekki 

fyrirliggjandi 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 ..........02.0000 0000. 500 mö 
Parhús  ............0 000 400 mö 
Tvíbýlishús og sambyggð einbýlishús ........0.0000000. 00.00.0020. 400 mö 
Fjölbýlishús og raðhús ..........0.200 22. 0nn enn 300 mö 

Í atvinnuhúsnæði skal við útreikning rúmmáls til gatnagerðargjalds miðað við 

lofthæð 3.3 m að innanmáli, nema uppdráttur sýni annað. Bifreiðastæði greiða hús- 

eigendur sjálfir. 

3. gr. 
Gjöld samkv. 2. gr. skal miða við þá vísitölu byggingarkostnaðar, sem er í gildi 

í byrjun hvers árs, sem lagning bundins slitlags fer fram við hlutaðeigandi götu, 

samanb. þó 4. gr. 

4. gr. 
Innheimta skal gjald af fasteignum við götur sem lagðar hafa verið bundnu 

slitlagi og/eða gangstétt á síðustu 5 árum og skal gjaldið nema meðalkostnaði við 

Þær framkvæmdir. 

5. gr. 
Ganga skal frá greiðslum á gatnaserðarsgjaldi samkv. 2. gr. á eftirfarandi hátt 

á því ári, sem lagning slitlags á viðkomandi götu er ákveðin. Skal við það miðað 

að gengið hafi verið frá greiðsluskuldbindingu áður en framkvæmdir hefjast við 

lagninsu bundins slitlags. 
20% satnagerðargjalds skulu greidd á framkvæmdaárinu. 
Sveitarstjórn ákveður sjalddaga í hverju tilviki. 
80% gatnagerðargjaldsins skal greiða með jöfnum afborgunum á næstu 4 árum, 

og skulu eftirstöðvarnar bera 12% vexti og greiðast eftir á. 
Dragist framkvæmdir við viðkomandi götu eftir að gengið hefur verið frá 

greiðsluskuldbindinsum vegna innheimtu B-gjalds, færast gjalddagar til í samræmi 
við það. Lokagreiðsla á gatnaserðargjaldi skal ekki falla í gjalddaga fyrr en gangstétt 

hefur verið lögð við þá götu, sem viðkomandi fasteign er skráð við. 
Staðgreiðsluafsláttur skal vera sá sami og nemur innlánsvöxtum af eins árs 

sparisjóðsbók á hverjum tíma. 

6. gr. 

Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir nýbyggingu eða viðbyggingu við götu, sem 
þegar hefur verið lögð bundnu slitlagi, skal greiða B-gatnagerðargjald af viðkomandi 

bvesingu.
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7. gr. 
Sveitarstjórn er heimilt að víkja frá gjalddögum á B-gjaldi samkv. 5. gr. í 

eftirfarandi tilfellum. 

a) Við innheimtu gatnagerðargjalds af fasteignum við götur, sem þegar hafa verið 
lagðar bundnu slitlagi að hluta eða fullu. 
þ) Þegar í hlut eiga efnalitlir elli og örorkulifeyrisþegar. 

8. gr. 
Sveitarstjórn er heimilt að ákveða gatnagerðargjald sérstaklega í þeim tilvikum 

að byggingar séu sérhæfðar og afbrigðilegar um notkun og annað slíkt. 

Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fastöiun 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 sjöld þessi lögtaki samkv. lögum 
nr. 299/1885. 

Sveitarstjórn sker úr meiri háttar ágreiningi, sem rísa kann um álagningu og 
innheimtu samkvæmt reglugerð þessari. 

Reglugerð þessi sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Þórshafnarhrepps 
staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51/1974 sbr. lög nr. 81/1975 til þess að 
öðlast gildi begar í stað og birtist til eftirbreytni öllum beim sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 9. október 1978. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 369. 4. október 1978. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Vestmannaevja. 

1. RAFORKA 

Rafveita Vestmannaeyja selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér 
segir: 

A. Lýsing. 

A 1. Um kWst.-mæli á kr. 43.20 hver kWst. 
A 2. Um kWst.-mæli á kr. 19.82 hver kKWst. auk fastagjalds af gólffleti er nemi 

kr. 220.00 á ferm. á ári í rúmi því er lýsa á. 
A 3—6. Heimilt er að selja fyrirtækjum raforku til lýsingar jafnhliða annarri 

notkun um einn kWst -mæli, og greiðist þá fastagjald af gólffleti þess rúms, 
er lýsa skal. Fastagjaldið nemi 8-földum mismun á kWst.-gjaldi samkv. Á 1 
og kKWst.-gjaldi þess gjaldskrárliðar, sem greitt er eftir. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

B 1. Um kWest.-mæli þannig reiknað: 
a. Orkugjald kr. 19.82 hver kWst. 
b. Grunngjald (mælisleiga innifalin):
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Cc 1. 

Cc 2. 

C 3. 

D 1. 

D3. 

Af einfasamælingu kr. 2 136.00 á ári. 
Af þrífasamælingu kr. 4 272.00 á ári. 

c. Herbergisgjald kr. 2 136.00 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. 

Um kWst.-mæli á kr. 32.00 hver kWst. 
Hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma, má krefjast lágmarksgjalds, er 

nemi andvirði 200 kWst. á ári á hvert KW í málraun véla. 
Um kW/kWst.-mæli þannig reiknað, enda sé málraun véla yfir 40 kW: 
a. Aflgjald af mældu afli kr. 23 560.00 á hvert kW á ári. Aflgjaldið miðast 

við mesta 15 mínútna meðalálag ársins. 
b. Orkugjald: 

0—2500 kWst./kW kr. 7.46 hver kWst. 
2500—4090 kWst./kW kr. 4.32 hver kKWst. 
Yfir 4000 kKWst./kW kr. 2.16 hver kWst. 

Um kWst.-mæli þannig reiknað, enda sé málraun véla yfir 40 kW: 
a. Aflgjald af uppsettu afli véla kr. 21 204 á hvert KW í málraun véla. 
b. Orkugjald: 

0—-2500 kKWst./kW kr. 7.46 hver kWst. 
2500—-4000 kKWst./kKW kr. 4.32 hver kWst. 
Yfir 4000 kWst./kW kr. 2.16 hver kWst. 
Ofangreindir taxtar C 2 og C 3 fylgja kaupverði Rafveitu Vestmanna- 

eyja á raforku, þannig að hlutfallsleg álagning rafveitunnar sé ávallt sú sama 
(b. e. 40% á taxta C 2). 

Orkugjald miðast við, að meðalfasviksstuðull hvers mánaðar, hjá kaup- 
anda sé ekki lægri en 0.85. Falli meðalfasviksstuðullinn niður fyrir þetta gildi 
skal kWst.-gjald umrædds mánaðar hækka um 2% fyrir hvert hundraðshluta- 
stig eða meiri hluta úr stigi, sem meðalfasviksstuðull mánaðarins er lægri en 
0.85. 

Tenging rafsuðuspenna er háð leyfi rafveitustjóra og getur hann takmarkað 
notkun þeirra við tiltekna tíma sólarhringsins. Auk þess getur hann krafist að 
fasviksstuðull spennanna, sé eigi lægri en 0.85. 

  

D. Hitun. 

Um kWst.-mæli á kr. 6.30 hver kWst. til húshitunar (án söluskatts og verð- 
jöfnunargjalds). 
Um kWst.-mæli á kr. 8.88 hver kWst. til hitunar (með söluskatti og verð- 

 jöfnunargjaldi). 

Skilyrði fyrir sölu raforku til hitunar eru að: 
Vélaafl, spennar og götulínur þoli álagið, að dómi rafveitustjóra. 
Búnaði öllum sé hagað skv. fyrirmælum rafveitustjóra, en kostaður af 

notanda. 
Að lagðar séu fram niðurstöður útreikninga um mesta samtímaafl og árs- 

orkuþörf húsrýmis þess, sem hita skal. 

B 98
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F. Önnur raforkunotkun. 
F 1. Raforku til suðu má selja til gistir og veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra 

slíkra staða á kr. 19.82 hver kWst., enda sé notkunin mæld með sérmæli og 

tæki fasttengd. 
F 2. Til nota um vinnulagnir við byggingar meðan á byggingu stendur um kWst.- 

mæli á kr. 36.80 hver kWst. 
F 4. Til götu og hafnarlýsingar á kr. 134 000 á hvert kW/ár uppsett afl. Rafveitan 

leggur til búnað til lýsingarinnar og sér um viðhald hans. 
F 6. Til götu og útilýsingar á kr. 53 650.00 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 þessarar 

gjaldskrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A 1. Þegar sérstaklega stendur á, má raf- 
veilusljóri þó með samþykki rafmagnsnefndar selja raforku eftir sérstökum samningi 
við kaupanda. 

1Il. 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 Á og minni ........00000.00.. kr.  660.00 á ári 
2. Af þrífasa kWst.-mælum 60 A og minni ...........0....... — 2650.00 - — 
3. Af þrífasa kWst.-mælum (straumspennamælum) .......... — 4460.00 - — 

4. Af mestaaflsmælum 60 A og minni .....0.0000000 0... — 4310.00 - — 
5. Af mestaaflsmælum yfir 100 A (straumspennamælum) ...... — 6 790.00 - — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru hér, skal ársleiga vera sem næst 
20% af verði mælitækjanna. 

Leigan innheimtist samtímis raforkugjaldinu. 

II. HEIMTAUGARGJÖLD 

Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug, er tengir húsveitu við veitu- 
kerfi Rafveitu Vestmannaeyja. Heimtaugargjaldið skal greitt við umsókn. 

Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar fyrir fullgerðar húsveitur og bráðabirgða- 
heimtaugar fyrir byggingarstaði. 

Aðalheimtaugar. 

Heimtaugargjöld fyrir aðalheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Málstraumur/ Stofngjald Lengdargjald!) 
Málraun kr. kr./m 

63 A einfasa (........0.0..0 000. 134 000 3500 
63 A þrífasa ........0.0.00..0 020 144 700 3500 

100 A þrífasa ......0.00.0.0 00 172 000 4 600 
200 A þrífasa .......0..0.00. 00 277 200 6 000 
315 A þrífasa .......0.0.000 0 577 700 skv. kostnaði 
300 KVA þrífasa ......0...0000.00 00... 807 400 skv. kostnaði 
500 KVA þrífasa ........0..00.000 0... 1347 600 skv. kostnaði 
800 KVA þrífasa ........2.0..00 00... 2 155 000 skv. kostnaði 

Bráðabirgðaheimtaugar. 

Heimtaugargjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfar- 
andi töflu:
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Lengdargjald!)2) 

Jarðstrengur Loftlína 
Málstraumur Stofngjald kr./m kr./staur 

63 A einfasa ........00.00 00. 23 800 3 500 44 800 
63 A þrífasa ..........00..0 0... 33 400 3500 52 100 

100 A þrífasa ......0.00.0 0. 35 400 4 600 59 600 
A merkir málstra þa

 un stofnvara Í amper. 

KVA merkir málraun spennis í kilóvoltamper, 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 samkvæmt 
sérstökum samningi hverju sinni. Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna til- 
tekinnar húsveitu og hún að mestu leyti noluð í þágu þeirrar húsveitu, skal eiganda 
veitunnar skylt að leggja til húsnæði eða lóð undir stöðina rafveitunni að kostn- 
aðarlausu, og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð lóðarinnar 
og staðsetningu stöðvarinnar. Þegar húsnæði er lagt til skal það fullnægja settum 
skilyrðum um gerð spennistöðvarhúsa. Eðlilegur kostnaður notanda við gerð hús- 
næðis fyrir spennistöðina greiðist af rafveitunni (í leiguformi t. d. fyrir lengri tíma) 

og kemur þannig til frádráttar heimtaugargjaldi. 
Þegar aðalheimtaug er að ósk notanda breytt úr loftlínubeimtaug í jarðstrengs- 

heimtaug, svo og þegar heimtaug er stækkuð, skal greiða fullt heimtaugargjald fyrir 

hina nýju heimtaug, að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, hvort tveggja 
miðað við gildandi gjaldskrá, þegar breytingin fer fram. 

IV. OPNUNARGJÖLD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá ekki verið greitt, þannig að beita þurfi reglu- 
gerðarákvæðum um lokun, skal greiða fyrir enduropnun kr. 2900.00. 

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. 2900.00 á skrifstofu 

rafveitunnar. 

V. BREYTINGAR Á GJALDSKRÁ 

1. Bæjarstjórn er heimilt að hækka eða lækka gjöld þau, sem ákveðin eru í 1. II. 
og II. kafla þessarar gjaldskrár, um allt að 20%, án sérstakrar staðfestingar 
ráðuneytis, enda sé breytingin auglýst í Lögbirtingablaðinu áður en til hennar 

kemur. 
2. 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. 

VI. ÝMIS ÁKVÆÐI 

20% söluskattur, ásamt 13% verðjöfnunargjaldi til Rafmagnsveitna Ríkisins, er 

innifalið í gjaldskrá þessari, nema annað sé tekið fram. 

  

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 ó metra innan lóðarmarka í jarðstrengs- 

heimtaug og fyrir hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlínuheimtaug.
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Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 
1923 og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast gildi 15. október 1978, og birtist 
til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis nr. 367 927. október 1977. 

Iðnaðarráðuneytið, 4. október 1978. 

F.h.r. 

Árni Þ. Árnason. 
  

Gunnar Guttormsson. 

Nr. 370. 13. október 1978. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 320/1972 um fasteignaskatt. 

1. gr. 
4. gr. orðist svo: 

Heimilt er sveitarstjórn að hækka eða lækka um allt að 25% hundraðshluta 
þá, sem tilgreindir eru í 2. og 3. gr., og má hækkun eða lækkun ná til annarrar 
hvorrar eða beggja greina. 

2. gr. 
2. mgr. 7. gr. orðist svo: 

Til grundvallar skiptingu matsverðs samkvæmt grein þessari skal leggja eignar- 
hlutföll í eignarskiptasamningi eða rúmmál þess húsnæðis, sem tengt er hvorum 
flokki afnota. Taka skal þó tillit til þess, þegar tiltekin afnot eru verðmætari en 
afnot eignarinnar að öðru leyti, svo sem vegna betri aðstöðu til hagnýtingar legu 
lóðar við verslun og öðrum viðskiptum. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 8 22. mars 1972 um tekjustofna 
sveitarfélaga shr. lög nr. 72/1977 til þess að öðlast þegar gildi. 

Félagsmálaráðuneytið, 13. október 1978. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 371. 2. október 1978. 
AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á frystri rækju 

fyrir framleiðslutímabilið 1. október til 31. desember 1978. 

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. 
október til 31. desember 1978:
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Vélskelflétt rækja: Ísl. kr. á kg Gif. 

Blokkfryst ........0000..0 00. e ns 2 041.00 
5 <2 kg og 4X 25 kg vatnshúðuð, sérfryst .................. 2 041.00 
5 xX2 kg og 4 X 25 kg óvatnshúðuð, sérfryst .................. 2 150.00 
500 gr. vatnshúðuð, sérfryst ..........0200000 000... 2 381.00 
200 gr. vatnshúðuð, sérfryst .......0..0.000 2000. 2 488.00 

Verðbil verður 4%. 

Greiðslur í sjóðinn eða úr miðast við 62.5% af verðbreytingu frá grundvallar- 
verði að viðbættu eða frádregnu verðbili. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 2. október 1978. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds.   
Kristín Magnússon. 

2. október 1978. Nr. 372. 
AUGLÝSING 

um tryggingarfé ferðaskrifstofa. 

Með heimild í 18. gr. laga nr. 60 31. maí 1976, um skipulag ferðamála, sbr. 
5. gr. reglugerðar nr. 266 24. júlí 1978, um almennar ferðaskrifstofur, hefur ráðu- 
neytið ákveðið að trygging sú, sem setja verður vegna reksturs ferðaskrifstofu skuli 
eigi vera lægri en 15.0 milljónir króna, frá og með deginum í dag að telja. 

Handhöfum gildandi ferðaskrifstofuleyfa er þó veittur frestur til 1. nóvember 
n.k. til að auka tryggingarfé sitt. 

Samgönguráðuneytið, 2. október 1978. 

Ragnar Arnalds.   
Ólafur S. Valdimarsson. 

2. október 1978. Nr. 3738. 

AUGLÝSING 
4 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á frystum 

hörpudiski fyrir framleiðslutímabilið 1. október til 31. desember 1978. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 
og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, hefur ráðuneytið 
staðfest eftirfarandi verðgrundvöll á frystum hörpudiski fyrir framleiðslutímabilið 
1. október til 31. desember 1978: 

Ísl. kr. á Ib. Cif. 

Lausfrystur hörpudiskur .........0....000.. 0000. 614.20 
Blokkfrystur hörpudiskur #„........2.....0.2000 0000... 583.50 
Rauður hörpudiskur ............2...2.000 0000. 460.65 

Verðbil verður 5%.
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Greiðslur í sjóðinn miðast við 62.5% af verðbreytingu frá grundvallarverði að 
viðbættu eða frádregnu verðbili. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 2. október 1978. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds.   
Kristín Magnússon. 

Nr. 374. 9. október 1978. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 89 27. júní 1962 um takmörkun leigubifreiða 

á Akranesi og um ráðstöfun atvinnuleyfa. 

1. gr. 
1. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Tala allt að 8 farþega leigubifreiða til mannílutninga á Akranesi skal á hverjum 

tíma miðuð við íbúatölu Akraness, þannig, að ein leigubifreið komi á hverja 500 
íbúa, sem lögheimili eiga á Akranesi samkvæmt nýjustu skýrslum Hagstofu Íslands. 

Þrátt fyrir ofanritað skulu atvinnuleyfin aldrei vera færri en 10. 
Þegar rétt hlutföll eru fengin milli tölu leigubifreiða og íbúatölu, skal veita 

alvinnuleyfi í stað hvers leyfis, er losnar, svo og vegna fólksfjölgunar, eitt leyfi 
fyrir hverja 500 íbúa. 

Atvinnuleyfi skulu að jafnaði veiti frá og með 1. júní ár hvert, ef veita skal 
þau samkvæmt framanskráðu. 

2. gr. 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum um leigubifreiðar nr. 36 9. maí 

1970 staðfestist hér með og birtist til eftirbreytni öllum þeim er hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 9. október 1978. 

Ragnar Arnalds.   
Birgir Guðjónsson. 

Nr. 375. 

REIKNINGUR 

Gjöf Jóns Sigurðssonar. 

Tekjur: 
Eign 1. janúar 1977: 

Veðdeildarbréf Landsbanka Íslands Litra A nr. 

1324 og 1327 17. fl. ............02.0 0 kr. 2000 
- óhafnir vextir 1976 ..........0.0020 0. 0... 0... — 100 

Sparisjóðsinnst. í Landsbanka Íslands .......... — 111 803 
——— kr. 113908



113 Nr. 376. 

  

Vaxtatekjur: 
Ar veðdeildarbréfum (vextir 1977) ............ kr. 100 
Af sparisjóðsinnstæðu .........000.0000 00... — 14 907 

————-— 15 007 
Fjárlagastyrkur 1977 .........0.200.. 00 nn. enn — 1800 000 
Greitt umfram fjárlög .........00000000 0000 —  186475 

Samtals kr. 2116 385 

Gjöld: 
Greidd verðlaun 1977 skv. ákvörðun verðlaunanefndar: 

Sigfús Jónsson, Stóragerði 1 .........000000000.. kr. 450 000 
Brynjólfur Kjartansson, Skólavörðustíg 12 ...... — 450 000 
Þór Whitehead, Grímshaga 8 ........0..0000... — 450000 
Anna Sigurðardóttir, Hjarðarhaga 26 ............ — 225 000 
Sigfús H. Andresson, Ljósheimum 20 .......... — 225 000 

—— — 1800 000 

Auglýsingar og launatengd gjöld .........0.02000.000..0.0.000.. —  186475 

Eign 31. desember 1977: 
Veðdeildarbréf Landsbankans 17. fl., Litra A nr. 

1326 0... kr. 1000 

Innleyst bréf nr. 1324 
Sparisjóðsinnstæða í Landsbanka Íslands ........ — 127 910 

—————— —  128910 
  

Samtals kr. 2115 385 

Forsætisráðuneytið, 18. apríl 1978. 

F.h.r. 

Guðmundur Benediktsson. 
  

Gisli Árnason. 

Reikningsskil þessi höfum við endurskoðað með tilliti til skipulagsskrár sjóðsins. 

Eignir sjóðsins eru fyrir hendi. 

Ríkisendurskoðun, 8. maí 1978. 

Halldór V. Sigurðsson. 
Jón Ólafsson. 

14. september 1978. . Nr. 376. 

AUGLÝSING 

um umferð í Ólafsfirði. 

Að fengnum tillögum bæjarstjórnar Ólafsfjarðar skv. 65. gr. umferðarlaga nr. 

40 frá 1968 eru settar eftirfarandi reglur um umferð í Ólafsfirði: 

1. Aðalgata er aðalbraut frá Brimnesi og vestur að brú og er biðskylda við allar 

þvergötur á hana nema við gatnamót Ólafsvegar við tjörnina og brúna, þar er 

stöðvunarskylda.
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Þr
 

GO
Ð Bannaðar eru stöður bifreiða á Aðalgötu í beygjunni kirkjugarðsmegin. 

Biðskylda er af Hlíðarvegi á Hornbrekkuveg og af Túngötu á Hornbrekkuveg. 
Biðskylda er af Brekkugötu á Hornbrekkuveg. 
Einstefna er á Félagastig frá Brekkugötu að Hlíðarvegi. 

Reglur þessar öðlast þegar gildi. 

Lögreglustjórinn í Ólafsfirði, 14. september 1978. 

Barði Þórhallsson. 

  

Stjórnartíðindi B 37, nr. 365—-376. Útgáfudagur 20. október 1978.



  
  

STJÓRNARTÍÐINDI B 38 — 1978 

27. október 1978. 115 Nr. 377. 

AUGLÝSING 
um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Blönduóss nr. 391 26. október 1977 

með síðari breytingum. 

4. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 
Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 

a) Fastagjald kr. 3 300.00 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 
b) Vatnsgjald kr. 3800.00 á mánuði fyrir hvern mínútulíitra í hámarksstillingu 

hemils. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 
1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. nóvember 1978 og birtist til eftirbreytni 
öllum, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 27. október 1978. 

F.h.r. 

Árni Þ. Árnason. 
  

Kristmundur Halldórsson. 

27. október 1978. Nr. 378. 
AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Suðureyrarhrepps nr. 226 26. maí 1977, 
með síðari breytingum. 

4. gr. gjaldskrárinnar orðist Þannig: 
Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 

a) Fastagjald kr. 563.00 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 
b) Vatnsgjald kr. 4518.00 á mánuði fyrir hvern mínútulitra á hámarksstillingu 

hemils. 

Á gjöld þessi leggst söluskattur og hliðstæðir skattar skv. gildandi lögum og 
reglum á hverjum tíma. 

10. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 
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 þriggja daga fyrirvara. 

Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá, sem í vanskilum er, kr. 
1 860.00 í hvert skipti. 
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Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



Nr. 378. 716 27. október 1978. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem samþykkt er af hreppsnefnd Suðureyrarhrepps 

staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast gildi 

1. nóvember 1978 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 27. október 1978. 

F. h.r. 

Árni Þ. Árnason. 
  

Kristmundur Halldórsson. 

Nr. 379. , 21. október 1978. 
AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Mosfellshrepps nr. 108 10. febrúar 1977, 

með síðari breytingum. 

4. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 

Gjald fyrir afnot heita vatnsins er sem hér segir: 

A) Fastagjald kr. 585.00 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 

B) Vatnsgjald kr. 1490.00 á mánuði fyrir hvern mínútulítra á hámarksstillingu 

hemils, sem skiptist þannig: 

Flutningagjald ............0.020000.onnnannn 00 nn kr. 495.00 

Heitt vatn ......0...020000 0000 enn — 995.00 

6. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 

Heimæðagjald hitaveitunnar skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð. 

Rúmmál húss 
(utanmál) m3  Heimæðagjald 

Allt að 600 345 800 kr. 

600—-2000  345800 — fyrir 600 má 216 kr./mð þar yfir 

2000—-6000  648770 — fyrir 2000 mð 185 kr./mð þar yfir 

6000—10000 1385 800 — fyrir 6000 má - 161 kr./m3 þar yfir 

Meira en 10000 2030 600 — fyrir 10000 m 142 kr./möð þar yfir 

Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstökum hemlum eða mælum 

frá Hitaveitunni og skal þá greiða kr. 32 240.00 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. þágildandi gjaldskrá. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem samþykkt er af hreppsnefnd Mosfellshrepps stað- 

festist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast gildi 1. nóv- 

ember 1978 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 27. október 1978. 

F.h.r. 

Árni Þ. Árnason. 
  

Kristmundur Halldórsson.



27. október 1978. 777 Nr. 380. 

AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Akureyrar nr. 393 3. nóvember 1977, 

með síðari breytingum. 

4. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 

Fyrir afnot af heitu vatni (varmaorku) úr veitukerfi hitaveitunnar skal greiða 
orkugjald: 

A) Samkvæmt magnhemli kr. 5 700.00 fyrir hvern mínútulítra á mánuði. 
B) Samkvæmt vatnsmæli kr. 285.00 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. 

Jöfnur í 7. gr. gjaldskrárinnar, sem gilda um útreikning á heimæðagjaldi verði 
þannig: 

a-liður: H = 286.950 313 X< V 
b-liður: H = 430.425 470 <XV 

Hn 
c-liður: H = - > (286.950 - 813 < V) 

286.950 < n { 318 X Van 

11. gr. gjaldskrárinnar, fyrsta málsgrein, orðist þannig: 

Hitaveitugjöld samkvæmt gjaldskránni eru miðuð við vísitölu byggingarkostn- 
aðar 1. október 1978, 240 stig. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt Orkulögum nr. 58 29. apríl 
1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. nóvember 1978 og birtist til eftir- 
breytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

  

Iðnaðarráðuneytið, 27. október 1978. 

F.h.r. 

Árni Þ. Árnason. rr 
Kristmundur Halldórsson. 

20. september 1978. Nr. 881. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá Minningarsjóðs Vestri-Garðsaukahjóna, 
Jóns Árnasonar og Sigríðar Skúladóttur, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum 
af dómsmálaráðherra 20. september 1978. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

Minningarsjóðs Vestri-Garðsaukahjóna, Jóns Árnasonar og 

Sigríðar Skúladóttur. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Vestri-Garðsaukahjóna, Jóns Árnasonar og 

Sigríðar Skúladóttur.
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2. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður samkvæmt fyrirmælum í erfðaskrá Ragnheiðar Jóns- 

dóttur, frv. skólastjóra, Hringbraut 28 í Reykjavík, dagsettri 8. maí 1964, og er 

stofnfé sjóðsins kr. 4225534 auk % hluta jarðarinnar Ægissíðu í Djúpárhreppi, 

Rangárvallasýslu nú að fasteignamati kr. 3541 000. 

ð. gr. 

Sjóðinn sjálfan má aldrei skerða en af vöxtum hans má árlega verja 9/10 

hlutum vaxta til þess er meirihluti sjóðsstjórnar álítur hverju sinni henta til 

eflingar Hvolhrepps og íbúa hreppsins. Sé vöxtum ekki úthlutað einhvert ár, leggjast 

þeir við höfuðstólinn. 

4. gr. 

Úthlutun úr sjóðnum og vörslu hans annast sóknarprestur Hvolhreppinga, 

héraðslæknir þeirra og sýslumaður Rangæinga. 

5. ær. 

Sú kvöð hvílir á sjóðnum að forráðamenn hans eru skyldir til ár hvert að sjá 

um viðhald og hirðingu á grafreit föður stofnanda sjóðsins, Jóns Árnasonar, í 

kirkjugarðinum á Stórólfshvoli og vanda til þess hið besta og verja til þess árlega 

fé af vöxtum sjóðsins. 

6. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

Nr. 382. 11. október 1978. 

AUGLÝSING 

um umferð í Njarðvík. 

Að fenginni tillögu bæjarstjórnar Njarðvíkur er hér með ákveðið bann við að 

leggja vörubifreiðum og öðrum þungaflutningatækjum á Kirkjubraut, sunnan Stapa- 

götu í Njarðvík. 

Bann þetta tekur þegar gildi. 

Lögreglustjórinn í Njarðvík, 11. október 1978. 

Jón Eysteinsson. 

  

Stjórnartíðindi B 38, nr. 377—382. Útgáfudagur 31. október 1978.
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11. október 1978. 779 Nr. 383. 

AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á skreið fyrir 

framleiðslutímabilið frá 1. janúar til 30. júní 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 skreið fyrir framleiðslutímabilið frá 1. janúar til 30. júní 

1977: 

Þorskur: 

Astra 2... kr. 1001.50 pr. kg fob. 
Polar .........000000.ese sess — 1001.50 — — — 

Ufsi: 

Astra 2... noes kr. 692.80 pr. kg fob. 
Polar ........000000 oss — 69280 — — — 

Keila: 

Astra „200... rn kr. 1001.50 pr. kg fob. 
Polar ........ aoooeossesssn ss — 1001.50 — — — 

Ýsa: 

Astra ........2 ones kr. 692.80 pr. kg fob. 
Polar ........ 20. seseon ss — 69280 — — — 

Langa 

Astra ........00 0000 kr. 1001.50 pr. kg fob. 
Polar . .....2.000.osseessessss sr — 100150 — — — 

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. 

2 
Verðgrunnur þessi kemur í stað þess, er ráðuneytið staðfesti þann 5. maí 1977. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 11. október 1978. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds.   
Kristin Magnússon. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



Nr. 384. 780 17. október 1979. 

AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á 

freðfiski fyrir framleiðslutímabilið frá 1. október 

til 31. desember 1978. 

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 1978: 

Þorskur: Ísl. kr. á lb. Cif. 

4X14 m/r 5—8 02. ......000 000 282.62 
414 m/r 8S—12 02. .....00000.00 ne 289.13 
4>14 m/r 12—16 02. ........0.0000 0... 300.03 
414 m/r 1—38lbs. ......00000000e ess 304.35 
4X14 r/(18—12 02. .....00000 sess 330.46 
4X14 r/1 12—16 02. ........0.00000 ss 343.49 
4X14 r/1 1—3 lbs. ........00 0000 356.52 
10X5 og 3X18 .....000000000 sens 350.09 
DX8 2000 433.01 
5xX10 og 6X10 ........00000000 0000. 377.13 
AX12 2... 363.91 
AX13 2....0020000n ser 363.91 
AX1Ð 20.00.0000 0s0 sn 377.73 

I2X1 2... 0sr 371.13 
Blokk ........2.0200..eesssssr rr 322.46 

Ýsa: 
4X14 m/r 4802. .....00.00 sr 293.45 

4X14 m/r 8—12 02. ......0000000 00 293.45 

414 m/r 12—16 02. .....000000000 enn 317.38 
4>14 m/r 16 02. og yfir .......0000000000n. 00 317.38 
414 r/1 og m/b 2....0000 00 373.92 
10XÐ 2.....00000 eeen 377.783 
318, 4X13 og 4X12 ......200000000 00 n en 391.55 
I2X1 22.00.0000 405.37 
Blokk ......2020.0ens sess 322.46 

Steinbítur: 
8X7E/1 2...0.2000000nnsssse rr 290.10 

10X9 2....000000en eens 426.87 
12X1 2... 426.87 
Blokk .....2..000000n0sesse rss 276.39 

Karfi: 

8XT M/r ....000 sess 220.10 

10X5 M/r ......2000000n0 esne 281.00 
10X5 r/1 .....00020000snne ss 294.82 
10X5 Sea Star .......00000000 000 272.70 
4>X10 Sea Star .....0000000s eens 258.89 
öxX8 m/r og b/1 4-8 02. ......00000 0000. 322.46



17. október 1978. 781 Nr. 384. 

Ísl. kr. á lb. Gif. 

5x<X8 m/r og b/l 8 0z. og yfir ......0000000 00. 
3X8kgJapan .......00.00000 00 0ð nn 
BX17 ....00000 ns 
120 ....0000000 rns 
1X25 kg Japan ......000000000 00 seen 
4X6 kg Japan .......00.000 0000 0s sen 
46 kg r/l lagp. .....0000000000 00 ens 
12X1r/l1 .......0000 00 
12X1 m/r 0000 

Blokk ....0000000 ene 

Grálúða: 

Heilfr. hausuð yfir 2 kg .......00000000 ac nn0n ne... 
Heilfr. hausuð að 2 kg ..........20000 0. ene nna enn 

Heilfr. m/h Rússl. .........000020000 00 sun 

AX12 lagp. 20.00.0000. 0000 

GX10 ....000000neeeereee 
Blokk USSR. 20.00.0000 

Verðbil verður 6%, 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 

grundvallarverði án verðbils. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 17. október 1978. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds.   
Kristin Magnússon.



Nr. 385. 182 

REIKNINGUR 

Samábyrgð Íslands á fiskiskipum fyrir árið 1977. 

Rekstrarreikningur fyrir árið 1977. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

I. Iðgjöld: 

lögjöld ársins ..................0.0000 0000. kr. 1125 236 143 
Endurtryggingariðgjöld ............................. —  622764 133 

Eigin iðgjöld kr. 502472010 
TI. Tjón: 

Tjón ársins ................200000 0000 kr. 1124 996 495 
Hluti endurtryggjenda í tjónum ..............0000..... —  694019 835 

Eigin tjón kr. 430 976 660 

Iðgjöld — Tjón — 71 495 350 
TIl. Umboðslaun: 

Fengin umboðslaun og ágóðahluti ...... kr. 73 916 875 
Greidd umboðslaun og ágóðahluti .... — 72692965 

— 1223 910 

Iðgjöld =- Tjón  Umboðslaun kr.  72719 260 

FV. Fjármunatekjur -— fjármagnsgjöld: 

Vaxtatekjur  ........................ kr. 20 290 569 
Vaxtagjöld  ..........00. 0. —  2614086 

kr. 17 676 483 
Rekstrarkostnaður fasteigna .......... — 1107332 

— 16 569 151 

kr.  89288411 
V. Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður: 

Laun og launatengd gjöld ............ kr. 29 332 969 
Annar rekstrark. ..................... — 11172972 
Aðstöðugjald v/“76 og v/77 .......... — 12 258 200 
Kirkjugarðsgjald v/“76 og v/77 ...... —- 281 938 

— 53 046 079 

kr.  36242332 
VI. Gengismunur: 

Gengishagnaður ...................... kr. 16 539 990 
Gengistap .............00000 000. — 19 205 

— 16 520 785 

kr.  52763117 

VII. Fyrningar ................2 0000. kr. 327 080 
VIII. Afskriftir tapaðar og vafasamar skuldir .............. kr. 4 452 251 

Hagnaður af reglulegri starfsemi kr. 47 983 786



IX. 

X. 

I. 

TI. 

  

  

783 Nr. 385. 

Til ráðstöfunar: 

Óráðstafað frá fyrra ári ...........0....0.0 0. kr. 230 154 435 
Hagnaður ársins ...............000000..000 0000. — 47 983 786 

kr. 278138 221 

Ráðstöfun: 

Lagt í áhættusjóð .............00.00000 0000. kr. 4 798 378 
Óráðstafað til næsta árs ..........000...0.... — 273 339 843 

kr. 278138221 

Efnahagsreikningur hinn 31. desember 1977. 

Eignir: 

  

  

  

  

  

  

Veltufjármunir: 

1. Sjóður og bankainnstæður: 

Sjóður ..........000 00 kr. 817 389 
Innstæður á hlaupareikningum ............. HA — 40 173 501 
Innstæður á sparisjóðsbókum .................... — 65 284 000 

kr. 106274 890 

2. Skammtímakröfur: 

Innlend vátryggingarfélög ........................ kr. 735 839 556 
Aðrir innlendir skuldunawtar ...................... —  177490 028 
Erlendir skuldunautar ..............0000....00..... —- 69 823 447 
Víxileignir ...................... 00 — 5 182 000 

kr. 988 335 031 
Veltufjármunir samtals — 1094 609 921 

Fastafjármunir: 

1. Varanlegir rekstrarfjármunir: 

Skrifstofuáhöld o. fl. ............. kr.  1298855 
Björgunaráhöld .................. — 437 753 
Lágmúli 9 .........000.. 0. — 300 000 
Innréttingar #..................... — 160 631 

— 2 197 239 

kr. 2197 239 

2. Áhættufjármunir og langtímakröfur: 

Hlutabréf: 

Björgunarfél. „................... kr. 465 000 
Verslanasamb. ................... — 10 000 

kr. 475 000 
Verðbréfaeign  .............00..00. 000 — 73 720 829 

kr. 74 195 829 

Fastafjármunir samtals kr. 76 393 068 

B 100
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III. Hluti endurtryggjenda í tryggingasjóði: 

Iðgjaldasjóður ..........0..02200 0000 nn ern kr. 10 379 167 

Bótasjóður ...........0200 0200 —  576484339 
  

Hluti endurtr. í tryggingasj. kr. 586 863 506 

Eignir samtals kr. 1 757 866 495 

Skuldir og eigið fé: 

I. Skammtímaskuldir: 

Innlend vátr.fél. þ. m. t. geymslufé .................. kr. 235 969 654 

Sjávarútvegsráðuneytið ..........0.0000.0. 0. 00... — 225 466 003 

Aðrir innlendir skuldheimtumenn ............000..... — 31 653 696 

Erlendir skuldheimtumenn ........0000000 0000... — 7 445 568 

Ógreiddir skattar ..........0.000 00... — 9 958 406 
  

Skammtímaskuldir samtals kr. 510493317 

II. Tryggingasjóður: 
Iðgjaldasjóður .........0..000%0 00. nn ns kr.  29717 200 

Bótasjóður ...........220000 ne — 919 269 784 
  

Tryggingasjóður samtals kr. 948 986 984 

TTT. Áhættusjóður: 
Áhættusjóður 31. 12. 1976 ...........0000 0000... kr. 18 247 973 

Lagt í áhættusjóð 1977 .........0.0.00 000. n 0 — 4 798 378 
  

Áhættusjóður samtals kr.  23046351 

IV. Eigið fé: 

  

1. Bundið: 
Stofnfé Ríkissjóðs ..........00200.0 00. kr. 2 000000 

2. Frjálst: 
Óráðstafað eigið fé ...........0...... 0000. — 273 339 843 

Eigið fé samtals kr. 275339 843 

Skuldir og eigið fé samtals kr. 1 757 866 495 

Í stjórn Samábyrgðar Íslands: 

Ágúst Flygenring. Birgir Finnsson. Jón Sigurðsson. 

Andrés Finnbogason. Egill Þorfinnsson. 

Páll Sigurðsson. 

Framanskráður rekstrar- og efnahagsreikningur fyrir árið 1977 er saminn eftir 

bókhaldi stofnunarinnar sem við höfum endurskoðað. 
Endurskoðunarskýrsla fylgir. 

Reykjavík, 20. júní 1978. 

Endurskoðunarskrifstofa Björns E. Árnasonar. 

Árni Björnsson.



II. 

111. 

IV. 

VI. 

VII. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

785 Nr. 386. 

REIKNINGUR 

Samábyrgð Íslands á fiskiskipum fyrir árið 1977. 
(Bráðafúadeild). 

Rekistrarreikningur fyrir árið 1977. 

Iðgjöld: 

Iðgjöld ársins ...........22.00020 0000 nr kr. 41 342 044 

Tjón: 

Tjón ársins ........0.02000000 00... kr. 27 000 
Hækkun bótasjóðs .................. —.  2300000 

— 2327 000 

Iðgjöld = Tjón kr.  39015 044 

Fjármunatekjur og fjármunagjöld: 

Vaxtatekjur ...........20000000.0.. kr. 20959515 
Vaxtagjöld ............020.000% 00... — 13615 

— 20 945 900 

kr.  59960 944 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður: 

Þátttaka í launum og launat. gjöldum 
Samábyrgðar ..........000.00000.0000.. kr.  5176404 
Þátttaka í öðrum rekstrarkostnaði — 2167 110 
Samábyrgðar ...........200000.000.0.. —  82167110 
Annar rekstrarkostnaður ............. — 564 287 
Kirkjugarðsgjald v/76 og *'77 ........ — 5 883 
Aðstöðugjald v/76 og 77 ............ — 255 800 

— 8 159 484 

kr.  51801460 

Afskriftir: 

Fyrningar  ..........0.0000000 00... kr. 3 202 
Afskrifaðar tapaðar skuldir .......... — 145 482 

— 148 684. 

Hagnaður af reglulegri starfsemi kr 51 652 776 

Til ráðstöfunar: 

Óráðstafað frá fyrra ári ............0..0.00000. kr. 145 338 669 
Hagnaður ársins ..............00000 00... nn — 51 652 776 

kr. 196991445 

Ráðstöfun: 

Lagt í áhættusjóð .........2.000000.. s.s. kr 5 165 277 
Óráðstafað til næsta árs ............0..0.0.. 000... —  191826 168 

kr. 196991445



  

  

  

  

  

  

  

Nr. 386. 786 

Efnahagsreikningur hinn 31. desember 1977. 

Eignir: 
I. Veltufjármunir: 

1. Bankainnistæður: 

Innistæða á hlr. Landsb. Ísl. ..............000..... kr. 9 504 158 
Innistæða á hlr. Verslunarb. Ísl. ................ — 1315 062 
Innistæða á sparisjóðsbókum ...........20.000... — 36 028 870 
Innistæða á vaxtaaukareikningi .................. — 123030 008 

kr. 169878 098 
2. Skammtímakröfur: 

Ógr. iðgjöld o. fl. ..........0.00.00 00. kr.  32899 228 
Innlendir umboðsmenn ...........2.20000 0000... —- 2498 611 
Samábyrgð Íslands ...........0002000 000... 0... — 16 044 060 
Aðrir innlendir skuldunautar ............0...00... — 8 129 838 
Víxlaeignir ............0..020. 00... nr — 2 147 127 
Aðrar skammtímakröfur ...........0000000 00... — 138 373 

kr. 61 857 237 

Veltufjármunir samtals kr. 231 735 335 

TI. Fastafjármunir: 

1. Varanlegir rekstrarfjármunir: 

Skrifstofuáhöld .................. kr. 110 580 
Fyrn. til 31. 12. 1974 ............ — 99 580 

kr. 11 000 
Rakaeyðingartæki ................ kr. 506 452 
Fyrn. til 31. 12. 1976 .............. —- 437 102 

— 69 350 
Eign í m/b Vonarstjarnan G.K. 76 .............. — 32 000 
Birgðir fúavarnarefnis ............0000000 0000... — 56 616 

kr. 168 966 
9. Áhættufjármunir og langtímakröfur: 

Innlend verðbréf skv. skrá .......20.0.00000 0000... kr. 1 265 091 

Fastafjármunir samtals kr. 1434 057 

Eignir samtals kr. 233 169 392 

Skuldir og eigið fé: 

I. Skammtímaskuldir: 

Sjávarútvegsráðuneytið ...........020.00%. 00... .. 0. kr 10 802 366 
Aðrir innlendir skuldheimtumenn ...........0000.... — 11 738 180 

Skammtímaskuldir samtals kr. 22 540 546 

II. Tryggingasjóður: 

Bótasjóður ..........0.00020000.... kr.  4000000 
Greitt upp í óuppgerð tjón .......... —  1415389 

kr. 2584 611  
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III. Áhættusjóður: 
ÁAhættusj. pr. 31. 12. 76 .............. kr. 11052790 
Lagt í áhættusj. á árinu .............. —  5165277 

— 16 218 067 
IV. Eigið fé: 

Óráðstafað eigið fé ..............2..200.000 00... 0... —  191826168 

Skuldir og eigið fé samtals kr. 2383 169 392 

Í stjórn Samábyrgðar Íslands: 

Ágúst Flygenring. Birgir Finnsson. Jón Sigurðsson. 

Andrés Finnbogason, Egill Þorfinnsson. 

Páll Sigurðsson. 

Framanskráður rekstrar- og efnahagsreikningur, hinn 31. 12. 1977, er saminn 
eftir bókum deildarinnar, sem við höfum endurskoðað. 

Endurskoðunarskýrsla fylgir. 

Reykjavík, 20. júní 1978. 

Endurskoðunarskrifstofa Björns E. Árnasonar. 

Árni Björnsson. 

11. október 1978. j Nr. 387. 
AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á fiskmjöli fyrir 

framleiðslutímabilið frá 1. október til 31. desember 1978. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 
og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftir- 
farandi verðgrundvöll á fiskmjöli fyrir framleiðslutímabilið frá 1. október til 31. 

desember 1978: 

Fiskmjöl, $ 6.30 á próteineiningu í lest. 

Verðbil verður ekkert. 

Verðið miðast við Cif., og gerist upp á viðskiptagengi krónu gagnvart Banda- 
ríkjadollar $ == 307.10. 

Greiðslur í eða úr sjóðnum nema 60% af verðbreytingum frá grundvallarverði 

án verðbils. 

Verðsrundvöllur þessi er breytanlegur á tímabilinu, ef hráefnisverði verður sagt 

upp og því breytt. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 11. október 1978. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds. 
  

Kristín Magnússon.
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AUGLÝSING 

um friðland á Ingólfshöfða. 

Samkvæmt heimild í 24. gr. laga nr. 47/1971 um náttúruvernd hefur Náttúru- 
verndarráð ákveðið að friðlýsa Ingólfshöfða í Austur-Skaftafellssýslu og er svæðið 
friðland. 

Mörk friðlandsins mynda ferhyrning um línur sem hugsast dregnar í 100 metra 
fjarlægð út frá ystu klettasnösum höfðans. 

      
INGÖLFSHÖFÐI    

     INGÖLFSHÖFÐI 

Kóngsalda    
    

  
Þessar reglur gilda um friðlandið. 

Hefðbundnar nytjar bænda á Hofi og Svínafelli III í Hofshreppi fá að haldast á 1. 
svæðinu með samkomulagi við Náttúruverndarráð. Sama gildir um hefðbundnar 
nytjar Hofsness af fjöru vestan höfðans og ósi sem falla kann um svæðið. 

2. Að öðru leyti má hvorki skerða gróður, skaða eða trufla dýralif né sera jarðrask. 

3. Mannvirkjum, sem nú eru á höfðanum, skal við haldið í samráði við Náttúru- 
verndarráð. 

4. Gangandi og ríðandi fólki er heimil för um svæðið í lögmætum tilgangi en hygg- 
ist ferðafólk dvelja þar um lengri tíma þarf leyfi umsjónaraðila. Akstur er bann- 
aður í höfðanum án sérstaks leyfis umsjónaraðila, svo og meðferð skotvopna. 

Náttúruverndarráð getur falið umboð sitt samkvæmt þessari friðlýsingu þriggja 
manna umsjónarnefnd sem skipuð sé fulltrúum tilnefndum af landeigendum, náttúru- 
verndarnefnd Austur-Skaftafellssýslu og Náttúruverndarráði.
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Til undanþágu frá reglum þessum þarf leyfi Náttúruverndarráðs eða þess sem 

fer með umboð ráðsins. 

Um viðurlög vegna brota á reglum þessum fer að ákvæðum náttúruverndar- 

laga. 

Ráðuneytið er samþykkt friðlýsingunni sem tekur gildi við birtingu þessarar 

auglýsingar í Stjórnartíðindum. Jafnframt er felld úr gildi auglýsing nr. 186/1974 

um sama efni. 

Í menntamálaráðuneytinu, 3. október 1978. 

Ragnar Arnalds. 
  

Runólfur Þórarinsson. 

8. nóvember 1978. Á Nr. 389. 

GJALDSKRÁ OG REGLUR 

fyrir símaþjónustu. 

(Söluskattur er ekki innifalinn). 

Gildir frá 10. nóvember 1978. 

I, KAFLI 

Gjaldskrá fyrir talsímanotendur í sambandi við sjálfvirkar miðstöðvar. 

1. Stofngjald. 

1.1. Fyrir númer í miðstöð og línu .......0000000000 ee nennt kr. 41 000 

1.2. Símnotandi greiðir símatalfæri, húslagnir og tilheyrandi búnað sam- 

kvæmt kostnaðargjaldi á hverjum tíma. 

Stofngjöld fyrir annan búnað eru samkvæmt sérgjaldskrá. 

Framangreint gjald miðast við síma innan marka samfelldrar þéttrar byggðar 

út frá hlutaðeigandi símstöð, samkvæmt nánari ákvörðun póst- og símamálastjórn- 

arinnar. Þó greiðist aukagjald, þegar leggja á síma í hús, sem stendur meira en 50 

metra frá aðalvegi, þar sem aðaljarðsímar liggja. 

Utan þessara marka greiðist aukastofngjald af línuleiðinni frá nefndum mörk- 

um og til hlutaðeigandi notanda. Nefnd aukagjöld eru ákveðin af póst- og símamála- 

stjórninni í hvert skipti. 
Hluti af stofngjaldi — að jafnaði helmingur — greiðist fyrir fram, þegar síma- 

pöntun hefur verið tekin til greina og undirbúningsframkvæmdir eru hafnar, og 

afgangurinn þegar síminn er tengdur, og er þá miðað við hina gildandi gjaldskrá á 

hverjum tíma. 
Póst- og símamálastjórninni er heimilt að veita löggiltum rafverktökum sér- 

stakt leyfi til að draga símataugar í rör, sem tilheyra viðkomandi íbúðum enda 

hafi áður verið komið á samstarfi við hlutaðeigandi rafveitur varðandi samþykki 

teikninga fyrir símalagnir. 
Hér er aðeins um að ræða einfaldar símalagnir í íbúðarhúsum, það er uppsetn- 

ingu á tenglum, sem póst- og símamálastjórnin hefur viðurkennt og tengingu þeirra, 

en ekki tengingu inn í húskassa. 

Símnotendur ráða fjölda tengla, enda fellur stofngjald af þeim niður í þess- 

um tilfellum.
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2. Afnotagjald. 

Afnotagjald greiðist ársfjórðungslega fyrirfram. Umframgjald miðast að jafn- 
aði við notkun símans næsta eða næstsíðasta ársfjórðung á undan. 

Þó má, þegar sérstaklega stendur á vegna tilfærslu á greiðslumánuði ársfjórð- 
ungsgjalda, krefjast afnotagjalda 1—2 mánuði fram í tímann, þegar tilfærsla fer 
fram. 

Enda þótt væntanlegur símnotandi, sem beðið hefur um síma, sé af einhverjum 
ástæðum ekki reiðubúinn til þess að taka við honum, þegar stofnunin getur veitt 
aðgang að línu og númeri í miðstöð, skal þó reikna hið venjulega afnotagjald af 
símanum strax frá þeim tíma, er stofnunin gat látið umbeðna þjónustu í té, og 
síðari hluta stofngjalds. 

2.1. Ársfjórðungsgjaldið fyrir númer í miðstöð og venjulegt talfæri með línu er 
kr. 6900 að viðbættum kr. 15.00 fyrir hvert teljaraskref umfram 600 á ársfjórð- 
ungi, nema þar sem notendafjöldi er yfir 20000 á sama stöðvargjaldssvæði, 
þar verða 300 skref innifalin í fastagjaldinu. 

2.2. Fyrir verslunar- og/eða atvinnusíma greiðist gjaldið 2.1. hér að framan, auk 
kr. 2250 á ársfjórðungi. 
Hjá notendum, sem hafa tvær eða fleiri línur í sjálfskiptireit stöðvarinnar, er 

flokkunin miðuð við meðalskrefafjölda á númerunum. 
Framangreind gjöld miðast við síma innan marka samfelldrar þéttrar byggðar 

út frá hlutaðeigandi miðstöð, samkvæmt nánari ákvörðun póst- og símamálastjórn- 
arinnar. 

Utan þessara marka greiðist fjarlægðargjald af línuleiðinni frá nefndum mörk- 
um og til hlutaðeigandi notanda. 

Afnotagjöld fyrir annan búnað eru samkv. sérgjaldskrá, en gilda því aðeins að 
sami aðili hafi öll tækin. 

3. Flutningsgjald. 

3.1. Milli húsa á svæði sömu miðstöðvar fyrir hvert símanúmer og 
venjulegan búnað ..................00200 0000 kr. 23 000 
(Flutningsgjald greiðist að fullu, enda þótt sími sé fyrir í því húsi, 
sem flutt er Í). 

3.2. Innanhúss samkvæmt kostnaðargjaldi. 
3.3. Milli stöðvargjaldsvæða ..................00.. 0000 — 81 000 

Flutningsgjöld fyrir annan búnað milli stöðvargjaldsvæða eru samkvæmt 
kostnaðargjaldi. 

Sé sími fluttur á sama ári og hann er settur upp, eða oftar en einu sinni á sama 
ári, innan svæðis sömu símstöðvar, má lækka flutningsgjaldið (milli húsa) niður í 
allt að kr. 11 700 ef flutt er innan 6 mánaða, en í allt að kr. 14 600 ef 6—12 mánuðir 
líða á milli. 

4. Viðtökugjald og gjald fyrir númeraskipti. 

Flytji einhver í húsnæði og taki samtímis við síma skv. I. kafla 1.1. og aukabúnaði 
af öðrum aðila, sem hættir að vera símnotandi og án breytinga á símalögn er gjaldið 
kr. 23 000. 

Viðtökugjald lækkar í kr. 4000 af heimilissíma skv. 1. kafla 1.1., og aukabúnaði 
þegar barn, barnabarn eða tengdabarn tekur við símanum af foreldri og gagnkvæmt. 
Sama gildir um systkini og maka þeirra. 

Óski símnotandi að skipta um símanúmer og verði það samþykkt, er gjald fyrir 
slík númeraskipti kr. 8 000. 

Viðtökugjald fyrir sérbúnað verður ákveðið af póst- og símamálastjórninni 
í hvert skipti.
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5. Leiga og uppsögn. 

Segja má símasambandinu upp um mánaðamót með minnst eins mánaðar fyrir- 
vara, og skal það gert skriflega. 

Þegar sérstaklega stendur á, svo sem þegar um bráðabirgðasíma er að ræða, má 
þó leigja afnot af síma e. þ. 1. fyrir lægra gjald en venjulegt árlegt afnotagjald, og 
ákveður póst- og símamálastjórnin þá gjaldið í hverju tilviki með tilliti til aðstæðna. 
Sama gildir um stofngjald. 

6. Viðgerð notendabúnaðar. 

Viðgerðarkostnaður notendabúnaðar er ekki innfalinn í afnotagjaldi, en greið- 
ist eftir reikningi, nema um eðlilegt slit sé að ræða. 

II. KAFLI 

Gjaldskrá fyrir talsímanotendur í sambandi við handvirkar miðstöðvar, 

sbr. þó TIl. kafla um notendasíma í sveitum. 

1. Stofngjald. 
1.1. Fyrir númer í miðstöð og línu .............00000. 0... ven kr. 31 000 
1.2. Símnotandi greiðir símatalfæri, húslagnir og tilheyrandi búnað sam- 

kvæmt kostnaðargjaldi á hverjum tíma. 

2. Afnotagjald á ársfjórðungi. 

2.1. Fyrir hvert númer í miðstöð og venjulegt talfæri með línu. 

Afnotagjaldið er tilfært í heilum krónum. 

Afgreiðslutími 

miðstöðvar á 2—3 notendur Yfir 3 notendur 
virkum dögum á sömu línu á sömu línu 

2 std. 3 000 2370 1 780 
4 — 4 000 3 200 2400 
6 — 4 500 3 560 2670 
s— 5000 4 010 3010 

10 — 5500 4 380 3 280 
12 — 5 600 4 470 3 350 
14 — 5 800 4 650 3490 
16 — ö 900 4 74 3 560 
24 — 6 500 5 200 3 900 

Ef afgreiðslutími stöðvar er lengdur frá því sem að framan getur, bætist 
við ársfjórðungsgjaldið fyrir hverja % klukkustund til viðbótar sem svarar 
fjórðungi af mismun milli flokka fyrir sérlínu, en hlutfallslega lægra, ef fleiri 
eru á línu. Viðbótargjaldið skal þó hækka eða lækka þannig að standi á heil- 
um tug króna. 

Afnotagjöld fyrir annan búnað eru samkvæmt sér-gjaldskrá, en gilda því aðeins 
að sami aðili hafi öll tækin. 

2.3. Almenn ákvæði. 

Ofannefnt afnotagjald fyrir talfæri með línu og númeri í miðstöð hækkar um 
30% hjá hvers konar atvinnu- og verslunarfyrirtækjum. Þessi hækkun gildir ekki 
á stöðvum með afgreiðslutíma undir 10 klst. á virkum degi. 

B 101



Nr. 389. 792 8. nóvember 1978. 

Afnotagjald fyrir talsíma greiðist fyrirfram einn ársfjórðung í senn, og eru 
gjalddagar 1. virkan dag í janúar, apríl, júlí og október. Þegar um nýtt samband er 

að ræða, fer hæð gjaldsins í fyrsta sinn eitir því, hve langur tími er eftir af ársfjórð- 
ungi þeim, sem stendur yfir, þegar símasambandið er opnað, og telst þá hluti úr 
mánuði sem heill mánuður. 

Enda þótt væntanlegur símnotandi, sem beðið hefur um síma, sé af einhverjum 
ástæðum ekki reiðubúinn til þess að taka við honum, þegar stofnunin getur veitt 
aðgang að línu og númeri í miðstöð, skal þó reikna hið venjulega afnotagjald 
af símanum strax frá þeim tíma er stofnunin gat látið umbeðna þjónustu í té, og 
síðari hluta stofngjalds. 

3. Flutningsgjald. 

3.1. Milli húsa á svæði sömu miðstöðvar fyrir hvert símanúmer og 
venjulegan búnað .............0..00 0000 00 0 kr. 17 500 

3.2. Innanhúss samkvæmt kostnaðargjaldi 
3.3. Mill stöðvargjaldsvæða .............02%2. 0... — 24 000 

Sé sími fluttur á sama ári og hann er settur upp, eða oftar en einu sinni á sama 

ári, má lækka flutningsgjald (milli húsa) niður í allt að kr. 6 900. 

4. Viðtökugjald og gjald fyrir númeraskipti. 

Flytji einhver í húsnæði og taki samtímis við síma skv. Íl. kafla 1.1. og auka- 
búnaði af öðrum aðila, sem hættir að vera símnotandi og án breytinga á símalögn 

er gjaldið kr. 17 500. 
Viðtökugjald lækkar í kr. 4000 af heimilissíma skv. H. kafla 1.1. og auka- 

búnaði, þegar barn, barnabarn eða tengdabarn tekur við símanum af foreldri og 
sagnkvæmt. Sama gildir um systkini og maka þeirra. 

Óski símnotandi að skipta um símanúmer og verði það samþykkt, er gjald fyrir 
slík númeraskipti kr. 8 000. 

Viðtökugjald fyrir sérbúnað verður ákveðið af póst- og símamálastjórninni í 
hvert skipti. 

5. Leiga og uppsögn. 

Segja má símasambandinu upp um mánaðamót með minnst eins mánaðar fyrir- 
vara, og skal það gert skriflega. 

Þegar sérstaklega stendur á, svo sem þegar um bráðabirgðasíma er að ræða, 
má þó leigja not af sírna e. þ. 1. fyrir lægra gjald en venjulegt árlegt afnotagjald, og 
ákveðst gjaldið þá í hverju tilfelli af póst- og símamálastjórninni með tilliti til að- 
stæðna. Sama gildir um stofngjald. 

6. Viðgerð notendabúnaðar. 
2 

Viðgerðarkostnaður notendabúnaðar er ekki innifalin í afnotagjaldi en greið- 

ist eftir reikningi, nema um eðlilegt slit sé að ræða.
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1.1. 

1.2. 

2.1. 

2.2. 
2.3. 

3.6. 

37. 

3.8. 

III. KAFLI 

Notendasímar í sveitum. 

1. Stofngjald. 

Um, notendasíma á ábýlisjörðum í sveitum gilda eftirfarandi almennar reglur: 
Stofngjald fyrir hvern handvirkan síma er kr. 24 000. Sé um sérstaklega örðugar 

eða kostnaðarsamar lagnir að ræða, ákveður póst- og símamálastjórnin stofn- 
gjald í hvert skipti eða eftir samkomulagi. 
Stofngjald fyrir sjálfvirka síma sama og í Í. kafla 1., en þó með 20% afslætti, 
ef 2—3 eru saman um línu, en 40% afslætti, ef þeir eru fleiri um línuna. 

2. Afnotagjald á ársfjórðungi. 

Fyrir hvern handvirkan síma í sambandi við miðstöð með eftirfarandi af- 
greiðslutíma: 

2 std. „2... kr. 1500 
Á — — 1800 
6 — — 2300 

8 — 2700 
10 — — 2900 
19 — — 3000 
14 —— — 3100 
16 — — 3200 
DM — 3400 

Fyrir hvern sjálfvirkan síma greiðist sama gjald og um getur í Í. kafla 2. 
Viðgerðarkostnaður notendabúnaðar er ekki innifalinn í afnotagjaldi, en greið- 
ist eftir reikningi, nema um eðlilegt slit sé að ræða. 

3. Almenn ákvæði. 

- Síminn fylgir jörðinni, og má ekki rifta þvi. Nýr ábúandi á jörðinni þarf ekkert 

viðtökugjald að greiða. 

„ Ef notandi óskar flutnings á símanum, greiðir hann kostnað eftir reikningi. 
„ Leggist jörð í eyði eða ef ábúandi vill ekki hafa símann, má taka hann burtu. 

Linuna skal þó ekki taka niður á fyrsta ári, ef líkur benda til, að jörðin verði 

aftur í byggð eða ábúendaskipti verði. Skal haft um þetta samráð við hlutað- 
eigandi oddvita. 

. Við nýlagningu annist hlutaðeigendur á sinn kostnað flutning efnis frá skips- 
hlið á Eimskipafélagshöfn út á línustæðið, svo og dreifingu efnisins þar. 

. Símnotendur eru að sjálfsögðu háðir sömu reglum og venjum, sem almennt 
gilda um meðferð símtækja og starfrækslu notendasíma. 

Póst- og símamálastjórnin hefur að sjálfsögðu, hvenær sem er, heimild til að 
fjölga símum út frá notendasímalínum eða í framhaldi af þeim. 
Stofngjöld greiðast fyrir fram og eigi síðar en þegar síminn er tengdur í sam- 
band. Afnotagjald greiðist fyrir fram fyrir einn ársfjórðung í senn, og eru gjald- 
dagar 1. virkan dag í janúar, apríl, júlí og október. 

Þegar um nýtt gjald er að ræða, fer gjaldið í fyrsta sinn eftir því, hve 
langur tími er eftir af ársfjórðungnum, sem stendur yfir, þegar símasambandið 
er opnað, og telst þá hluti úr mánuði sem heill mánuður. 
Undir ákvæði þessa kafla gjaldskrárinnar falla símar bænda í sveitum almennt, 
nema þeirra, sem búa í hverfum, þorpum, kauptúnum eða í nágrenni þeirra
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1.1. 

og hafa síma á sérstakri línu eða fáir saman á línu. Um síma þeirra fer 

eftir ákvæði 1. eða Il. kafla eftir því, sem við á, allt samkvæmt ákvörðun pósl- 
og símamálastjórnarinnar, Þannig greiðist afnotagjald fyrir síma í sumarbú- 
stöðum, veiðiskálum, íþróttaskálum, skólum, gisti- og veitingastöðum, hjá iðn- 
rekendum, atvinnurekendum eða verslunum o. s. frv., samkvæmt I. eða ll. kafla, 
en ekki samkvæmt þessum kafla. Um síma hjá öðrum aðilum eða stofnunum 
í sveit, eða þar sem sérstaklega stendur á, fer í hvert skipti eftir ákvörðun 

póst- og símamálastjórnarinnar eða eftir samkomulagi. 

IV. KAFLI 

Símtalagjald. 

1. Símtalagjald innanlands. 

Gjöld fyrir langlínusímtöl sem valin eru sjálfvirkt: 

Dagtaxti er frá kl. 08:00 til kl. 19:00 frá mánudegi til föstudags og frá kl. 
08:00 til kl. 15:00 á laugardögum. 

Gjald- Sek. í skrefi Verð fyrir 
flokkur hv. mín. kr. 

O ót. tími 
A ss 60 sek. 15.00 

2 se 12 — 75.00 
ð oss 10 — 90.00 

Á 8 — 112.50 

Ð ss 6 — 150.00 

1.2. Næturtaxti er frá kl. 19:00 til kl. 08:00 frá mánudegi til föstudags og frá kl. 

2.1. 

15:00 á laugardegi til kl. 08:00 næsta mánudag. 

Giald- Sek. í skrefi Verð fyrir 
flokkur hv. mín. kr. 

A 120 sek. 7.50 

2 24 — 37.50 

ð rs 20 — 45.00 

d ss 15 — 60.00 

Ð 00 12 — 75.00 

2. Langlínusímtöl afgreidd um handvirkar miðstöðvar. 
Minnsta  Umframgjald 
gjald pr. mín. 

Um  0— 10 km línulengd ............0.00.0.......0. kr. 102 kr. 34 
— 10— 25 — — — 165 — öð 
— 25—100 — — — 225 — 175 
— 100—225 — — — 270 — 90 
— 225—800 — — — 336 — 112 
— Yfir 350 — — — 450 — 150 

Ofannefnt símtalagjald gildir ekki, þegar um sjálfvirka afgreiðslu milli 
stöðva er að ræða, en þá er í hverju tilfelli ákveðið hvernig reikna skuli greiðslu 
fyrir millistöðva-símtöl. 

2.2. Hraðsímtal: þrefalt venjulegt símtalagjald. 
2.3. Forgangshraðsimtal: tífalt venjulegt símtalagjald.
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2.4. 

25. 

2.6. 

4.1. 

4.2. 

4.ð. 
44. 
4.5. 

Kvaðning: kr. 125. Kvaðninsargjald greiðist hvort sem náðst hefur í umbeðinn 
mann eða ekki. 
Afgreiðslugjald: kr. 300 reiknast ávallt fyrir handvirka afgreiðslu símtala um 
leiðir, þar sem sjálfvirkt langlinusamband er fyrir. Kvaðning er ekki innifalin. 
Boðsending: kr. 205 á venjulegu útburðarsvæði símstöðva, og 205 fyrir hvern 
byrjaðan km út fyrir það. Boðsendingargjaldið greiðist hvort sem úr símtali 
verður eða ekki. 

3. Símtalagjöld milli Íslands og annarra landa. 

Þau ákvarðast eftir alþjóðasamþykktum og milliríkjasamningum, og tilkynnir 
póst- og símamálastjórnin þau, eins og þau eru á hverjum tíma. 

4. Radíó-símtöl við skip og báta. 

Gjöld fyrir símtöl um íslenskar strandarstöðvar milli íslenskra skipa og 
lands: 
Línugjald kr. 165 fyrir fyrstu 3 mín. og kr. 55 fyrir hverja mín. eða brot úr 

mín. þar fram yfir. 
Strandargjald kr. 342, ef skipið er ekki meira en 150 sjómílur frá landi, en 
annars kr. 480 fyrir fyrstu 3 mín. og kr. 114 eða kr. 160 fyrir hverja min. eða 
brot úr mín. þar fram yfir. 
Skipsgjald mismunandi eftir skipum, sé gjaldið tekið. 
Aukaþjónusta eftir tegund, að ósk samtalsbeiðanda, greiðist samkvæmt IV. kafla. 

Fyrir radíósímtöl við skip til eða frá útlöndum er gjaldið þannig reiknað: 
a. Gjald milli Íslands og hlutaðeigandi lands. 
b. Strandargjald. 
c. Skipsgjald, ef skipið tekur slíkt gjald. 
d. Gjald fyrir aukaþjónustu að ósk samtalsbeiðanda, sem greiðist samkv. IV. 2. 

V. KAFLI 

Símskeytagjald. 

1. Gjald fyrir símskeyti innanlands. 

„ Venjuleg símskeyti: Grunngjald kr. 300 og kr. 17 fyrir hvert orð. Lágmarks- 

orðafjöldi 7 orð. 
. Hraðskeyti: Tvöfalt venjulegt skeytagjald. 
. Veðurskeyti: Kr. 170 fyrir hvert skeyti. 
. Símapóstávísanir: Gjald kr. 640 án tillits til orðafjölda. 
. Heillaskeyti: Sama og fyrir venjuleg símskeyti, auk kr. 170 fyrir heillaskeytis- 

eyðublaðið. 
. Samúðarskeyti: Grunngjald kr. 300. Sendanda er í sjálfsvald sett, hve mikið 

hann gefur, og rennur sú upphæð óskert til Landsspitalasjóðs. 
. Sendiferðir með símskeyti: Símskeyti eru borin út endurgjaldslaust allt að 
einum kílómetra frá símstöð. Í bæjum og kauptúnum er útburðarsvæðið þó 
miðað við samfellda byggð. Ef senda þarf með skeyti út fyrir útburðarsvæðið, 
skal greiða kr. 195 fyrir hvern kílómetra. Þetta gildir um fjarlægð, er nemur 

allt að 10 kílómetrum og undir venjulegum kringumstæðum. Þegar vegalengdin 
er meiri, skal greiða gjald, sem ákveðið er eftir fyrirspurn í hvert skipti. 

Þótt ekki sé greitt fyrir sendiferð með símskeyti, sem afhenda skal utan 
útburðarsvæðis, ber símstöðinni að greiða fyrir því, að símskeytið komist til
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viðtakanda svo fljótt sem unnt er, t. d. með því að sæta tækifærisferðum eða 
næstu póstferð eða láta vita af því í síma eða á einhvern annan tiltækan hátt. 

1.8. Fyrir fram greitt svar (RP): Ef sendandi óskar að greiða gjald fyrir svarskeyti, 
skal skrifa RP fyrir framan nafnkveðjuna og tiltaka jafnframt orðafjölda 
svarskeytisins. RP 10 þýðir, að svar sé greitt fyrir 10 orða skeyti. 

19. Samanburður til tryggingar gegn missímum (TC): Aukagjald er helmingur 
venjulegs símskeytagjalds. 

2. Gjald fyrir símskeyti til útlanda. 

Gjald fyrir símskeyti til útlanda er ákveðið af alþjóðasamþykktum og milliríkja- 
samningum, og tilkynnir póst- og símamálastjórnin þau eins og þau eru á hverj- 
um tíma. 

3. Gjald fyrir skeytaafgreiðslu við skip og báta. 

3.1. Almenn loftskeyti. 
3.1.1. Gjald fyrir loftskeyti til og frá íslenskum skipum um íslenskar strandarstöðvar, 

ef afhendingar- eða ákvörðunarstöð skeytis er á Íslandi, er Þannig reiknað: 

a. Grunngjald fyrir hvert skeyti kr. 300. 
b. Línugjald kr. 17 á hvert orð. 
c. Strandargjald kr. 23 hvert orð. 
d. Skipsgjald, ef skipið tekur slíkt gjald. 
e. Gjald fyrir aukaþjónustu að beiðni sendanda. 

Minnsta gjald er hið sama og fyrir 7 orð. 
3.2. Sérstök loftskeyti. 
3.21. Gjald fyrir veðurskeyti frá ísl. skipum til Veðurstofu Íslands er kr. 170. 

3.2.2. Gjöld fyrir önnur loftskeyti og aukaþjónustu eru í samræmi við 1. og 2. grein 
þessa kafla. 

3.ð. — Gjöld erlendra skipa eru samkvæmt alþjóðagjaldskrá. 

VI. KAFLI 

Telex- og fjarritvélar. 

1. Stofngjald, afnotagjald og flutningsgjald. 

Gjöldin eru ákveðin af póst- og símamálastjórninni í sérgjaldskrá. 

2. Gjald fyrir telexritanir. 

2.1. Telexritanir innanlands greiðast með kr. 15.00 fyrir hvert teljaraskref, og sam- 
svarar það kr. 37.50 á mínútu. 

2.2. Gjald fyrir telexritanir til útlanda ákvarðast af alþjóðasamþykktum og milli- 
ríkjasamningum og tilkynnir póst- og símamálastjórnin þau eins og þau eru 
á hverjum tíma. 

3. Leiga, uppsögn o. fl. 

Stofngjald greiðist fyrirfram, áður en uppsetning er hafin, og afnotagjöld ber 
að greiða ársfjórðungslega fyrirfram, og eru gjalddagar hinir sömu og fyrir afnota- 
gjald af síma. Hluti úr mánuði telst sem heill mánuður við fyrsta reikning. 

Notandi skal sjálfur annast og bera kostnað af tryggingu þess fjarritabúnaðar, 
sem er í hans vörslu, gagnvart bruna, vatnsskaða eða öðru tjóni. 

Segja má sambandinu upp um mánaðamót með eins mánaðar fyrirvara, og 
skal það gert skriflega. 

Upplýsingar um endurkaupsverð búnaðar fást hjá Pósti og síma hverju sinni.
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VII. KAFLI 

Sambönd og línur. 

Gjöldin eru ákveðin af póst- og símamálastjórninni í sérgjaldskrá. 

VIII. KAFLI 

Sérbúnaður við sjálfvirkar og handvirkar miðstöðvar. 

Gjöldin eru ákveðin af póst- og símamálastjórninni í sérgjaldskrá. 

IX. KAFLI 

Skrásetning símnefna. 

Fyrir skrásetningu símnefna greiðast kr. 3600 á ári. Sé sama símnefni skrá- 
sett á fleiri en 10 símstöðvum, greiðast þó aðeins kr. 700 fyrir hverja skráningu 

þar fram yfir. Gjaldið greiðist fyrirfram fyrir almanaksárið. Brot úr ári telst sem 
heilt ár. Uppsagnarfrestur er 3 mánuðir, og er hann gagnkvæmur. 

X KAFLI 

1. Símaskráin. 

Póst- og símamálastjórnin gefur út símaskrá og fylgir hverju símanúmeri (Í 
aðalstöðvum og einkastöðvum) eitt eintak af hverri útgáfu hennar. Framan á kápu 
símaskrár skulu prentuð svæðanú:ner sjálfvirka símakerfisins og á bakhlið hennar 
upplýsingar, sem nanðsynlegt þykir að dómi pósi- og símamálastjórnarinnar að birta 
almenningi. Óheimilt er, að viðlagðri ábyrgð, ef út af er brugðið, að hylja framan- 
greindar upplýsingar með ógagnsærri hlífðarkápu eða á annan hátt. Póst- og síma- 
málastjórnin ber ekki ábyrgð á villum, sem kunna að vera í símaskránni. 

2. Skrásetning Í símaskrána. 

Hver talsímanotandi fær nafn sitt skráð ókeypis í einni línu Í stafrófsskránni. 

Gjald fyrir hverja línu í stafrófsskránni fram yfir það, sem að ofan segir, er kr. 
1 000. Sé auk aðalsímnotanda einn eða fieiri aukanotendur að sama síma, ber að 
greiða kr. 1900 fyrir hvern aukanotanda. Aukasímnotendur geta ekki öðlast 

aðalsímnotendarétt (t. d. rétt til að fá símann fluttan eða skráðan eingöngu á 
sitt nafn) án þess að greiða uppsetningargjald fyrir númerið að nýju eða viðtöku- 

gjald, enda hefur póst- og símamálastjórnin ein umráðarétt símans. 

Breytir engu í þessu, þó að aukasímnotandi hafi um lengri eða skemmri tíma 
haft nafn sitt í símaskránni eða greitt afnotagjald. 

Óski símnotandi, að símanúmer hans sé ekki prentað í símaskrá og ekki gefið 
upp Í 03, getur póst- og símamálastjórnin heimilað það gegn 1600 króna gjaldi, 

sem greiðist einu sinni. 
Póst- og símamálastjórnin ákveður tilhögun á símaskránni, og hún getur synjað 

mönnum um upptöku starfsheita, sem hún telur óeðlileg eða vafasamt, að hlutað- 
eigandi hafi rétt að bera. 

3. Skrásetning í stafrófsskrána. 

3.1. Breytt letur í skrá, hver lína ..........00..000 000. enn kr. 1700 
3.2. Aukanafn í skrá ..............0.0...n ene — 1900 
33. Aukalína í skrá, hver lína .........00..0000 0. .e ee — 1000 
34. Aukanafn með breyttu letri (1 lína) kr. 1700 1900 ......0.0%... — 3600
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Aukalínur eru taldar: Ef fyrirtæki lætur skrásetja nöfn starfsmanna sinna 
í skrána undir nafni fyrirtækisins. Sé starfsmaður fyrirtækis ekki aðalsímnotandi 
og ekki skráður í skránni sem aukasímnotandi annars staðar en undir nafni fyrir- 
tækisins (en ekki undir sínu nafni), skal reiknað fyrir það kr. 1900 sem aukanafn. 

4. Skrásetning Í atvinnuskrána. 

4.1. Ókeypis skrásetning. 
Hver símnotandi, sem rekur atvinnu- eða verslunarfyrirtæki og óskar skrif- 

lega eftir skráningu í atvinnu- og viðskiptaskrána í samræmi við þá flokkun, 
er pósl- og símamálastjórnin hefur ákveðið, fær ókeypis eina línu til skrá- 
setningar á símanúmeri sínu, ásamt nafni og heimilisfangi, með venjulegu 
letri í einn flokk skrárinnar. Aukasímnotendur öðlast ekki rétt til ókeypis 
skráningar. 

4.2. Skrásetning gegn borgun. 
Ef símnotandi vill Játa skrá sig í fleiri en einn flokk, kostar hver skrásetn- 

ing fram yfir þá fyrstu kr. 1000. Ef nafnið óskast skráð með breyttu letri, 
kostar það kr. 1700. Avglýsingalína kostar kr. 1000. 

5. Áuglýsingar í símaskrá. 

Póst- og símamálastjórninni er heimilt að taka auglýsingar til birtingar í síma- 
skránni að því marki, sem hún telur að samrýmist númeraskránni. 

XI. KAFLI 

Radíótæki og þjónusta um radíóstöðvar. 

1. Radíóeftirlitsgjöld. 

Gjöld vegna talstöðva skulu vera sem hér segir: 
1.1. Fyrir milli-, stutt-, og metrabylgjustöðvar í skoðanaskyldum skipum, 

bátum og flugvélum og fastastöðvar (þar með taldar móðurstöðvar 
fyrir þjónustu við bifreiðar). 

1.1.1. Leyfisbréfagjald þegar samanlagt sendiafl er yfir 100 wött (endur- 
nýist við allar breytingar á stöðinni) ..............0.000.000000.. kr. 4450 

1.1.2. Árlegt eftirlitsgjald senda samanlagt yfir 100 wött 20.02.0000... — 9750 
1.1.3. Leyfisbréfagjald, þegar samanlagt sendiafl er 100 wött eða minna 

(endurnýjist við allar breytingar á stöðinni) .................... — 2100 
1.1.4. Árlegt eftirlitsgjald senda samanlagt 100 wött eða minna ........ — 6500 
1.2. Fyrir milli-, stutt- og metrabylgjustöðvar í bifreiðum og vinnutækj- 

um, sem eru einungis skoðaðar eftir ósk notanda eða af gefnu tilefni. 
1.2.1. Leyfisbréfagjald (endurnýjist við allar breytingar á stöðinni) ...... — 2100 
1,2,2. Árlegt starfrækslugjald fyrir metrabylgjustöðvar í bifreiðum með 

sértiðni eingöngu og í bátum, sem ekki eru skoðunarskyldir ...... — 2700 
1.3. Fyrir almenningsstöðvar (CB) í 27 MHz tíðnisviðinu. 
1.3.1. Leyfisbréfagjald fyrir stöðvar 0,5 watt eða minni (innifelur starf- 

rækslugjald á því ári, sem leyfið er gefið út) — 3900 
1.3.2. Árlegt starfrækslugjald fyrir stöðvar 0,5 watt eða minni ........ — 1600 
1.3.3. Leyfisbréfagjald fyrir stöðvar stærri en 0,5 watt, leyfðar samkvæmt 

undanþágum (innifelur starfrækslugjald á því ári, sem leyfið er 
gefið út)
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1.4. 
1.4.1. 

1.4.2. 

1.4.3. 
144. 
14.. 
1.4.6. 
1.4.7. 
1.4.8. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

Önnur gjöld. 
Leyfisbréf vegna amatörstöðvar ásamt upphafsskoðun (endurnýist 
við tilfærslu milli T-, A-, B- og C leyfa) ........000000.0 00... — 4200 
Leyfisbréf nýliða vegna amatörstöðvar ásamt upphafsskoðun (gildir 
Í 2 ÁP) ........0 nes — 2100 
Leyfisbréf vegna fjarstýringa á bílskúrðshurðum ................ — 1800 
Leyfisbréf vegna fjarstýringa á líkönum ...........00000...000.. — 850 
Fyrir skírteini loftskeytamanns ..........0200000. es. enn — 3400 
Fyrir skírteini talstöðvarvarðar .............22.000.... 0... — 1700 
Fyrir aukaskoðun amatörstöðvar ..........2000.00 0000... — 2300 
Innsiglisgjald (ferðakostnaður samkvæmt reikningi) .............. — 4600 

2. Viðskiptagjöld. 

Radíósímtöl við skip og báta. 
Sjá kafla TV. 4 hér að framan. 
Skeytaafgreiðsla við skip og báta. 
Sjá kafla V. 3 hér að framan. 
Viðskiptagjöld vegna radíóstöðva og í verstöðvum. 
Vegna radíóstöðva, sem komið er upp í verstöðvum á vegum samtaka út- 

vegsmanna á viðkomandi stað, skal greiða eftirfarandi daggjöld: 

Fyrir 6— 15 báta ...........20.0.0.000.0 eeen kr. 1800 

Fyrir 1— 5 báta ................2.00 0... nn sn — 1000 
Fyrir 16--30 báta ...........220200 00 eeessenen — 2500 

Fyrir 31 bát og fleiri ...................00 0... — 3250 

Ef um leigutalstöð er að ræða, greiðast að auki venjuleg leigugjöld sam- 
kvæmt sérgjaldskrá. 

. Vegna metrabylgjustöðva, sem komið er upp á stöðum þar sem Póstur og sími 
veitir ekki strandarstöðvarþjónustu á metrabylgjurásum, skal greiða eftir- 
farandi daggjald enda sé eingöngu um að ræða viðskipti, er lúta að rekstri 
fiskiskipa og veiðum kr. 1 900. 
Viðskiptagjöld og reglur vegna samningsbundinna viðskipta við fiskibáta. 

. Póst- og símamálastjórnin lætur fiskibátum í té alla strandarstöðvaþjónustu, 
sem þeir þurfa á að halda vegna reksturs og útgerðar bátsins, gegn ákveðnu 
ársfjórðungslegu viðskiptagjaldi. 

. Viðskipti þessi geta farið fram um hvaða strandarstöð Pósts og síma sem er. 

. Í þjónustu þessari eru innifalin símtöl, skeyti og skilaboð til afgreiðslu innan 
bæjarsímakerfis þess staðar, þar sem hlutaðeigandi strandarstöð er. 

. Afgreiðsla símtala eða skeyta um langlínukerfi Pósts og síma greiðist sam- 
kvæmt gjaldskrá þessari. 

. Póst- og símamálastjórnin ber ekki ábyrgð á lauslegum, munnlegum skila- 
boðum, og eru þau afgreidd á ábyrgð þess, er óskar flutnings þeirra. 
Skilyrði þess, að útgerðarmaður eða félag geti orðið þessarar þjónustu að- 
njótandi eru: 
að allir fiskibátar, sem skráðir eru innan hlutaðeigandi lögsagnarumdæmis og 
búnir talstöð, greiði slíkt viðskiptasjald; að samtök útvegsmanna í hlutaðeig- 
andi lögsagnarumdæmi beri ábyrgð á greiðslu viðskiptagjaldanna á tilskild- 
um tíma og að ofangreind viðskipti fjalli eingöngu um atriði, er varða út- 
gerð og rekstur viðkomandi báts, og þess stranglega sætt, að þeim ákvæðum 
sé fylgt. 
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2.4.7. Ársfjórðungslegt viðskiptagjald fiskibáta skal vera sem hér segir: 

a. fyrir minni báta en 100 tonn ........0200000 0000... kr. 5500 
b. fyrir báta 100 tonn og stærri ..........000000..00.. — 9100 
Í viðskiptagjaldinu er innifalin þjónusta strandarstöðva, allt að 25 sím- 

tölum og skilaboðum ársfjórðungslega fyrir báta minni en 100 tonn, og allt að 
40 símtölum og skilaboðum fyrir báta 100 tonn og stærri. 

Þau símtöl og skilaboð, sem umfram kynnu að verða ofangreindar magn- 
tölur skulu greiðast samkvæmt gjaldskrá þessari, TV. kafla 4. 

25. Viðskiptagjöld landfarstöðva. 

25.1. S rangslegt afnotagjald landfarstöðva sem nota rásir á millibylgju 
r. 50. 

2.5.2. Afgreiðslugjald fyrir hvert símtal afgreitt eða skilaboð send (fyrir símtöl 

eða skilaboð afgreidd frá afgreiðslustöð í landfarstöðvaþjónustunni til annars 
gjaldsvæðis í símakerfinu, en hún er í, greiðist línugjald skv. gjaldskrá) kr. 450. 

3. Skyldutilkynningar skipa. 

Öll íslensk skip, sem eru tilkynningaskyld samkvæmt lögum frá 17. maí 1968 

og gildandi reglugerð þar að lútandi, greiði ársfjórðungsgjald fyrir flutning skyldu- 
tilkynningar um fjarskiptakerfið. 

Gjaldið skal vera svo sem hér segir: 

Fyrir skip undir 15 rúmlestum brúttó .........0000..... kr. 1800 
Fyrir skip 15 að 50 rúmlestum brúttó ........00.0000.. — 2600 
Fyrir skip 50 að 100 rúmlestum brúttó .............. — 3600 
Fyrir skip 100 rúmlestir brúttó og yfir ................ — 4700 

Gjald þetta er óviðkomandi öðrum viðskiptagjöldum vegna viðskipta skipa um 
strandarstöðvar Pósts og síma, og skal það greitt fyrirfram ársfjórðungslega. 

Óheimilt er að hagnýta upplýsingar þær, er fást með skyldutilkynningunum, 
til annarra nota en öryggisgæslu vegna skipa og áhafna. 

4. Almenn ákvæði. 

4.1. Hver sá, sem óskar að starfrækja radíótæki á landi, sjó eða í lofti, innan ís- 
lensks lögsagnarumdæmis, skal senda póst- og símamálastjórninni skriflega 
umsókn um leyfi til þess ásamt nauðsynlegum upplýsingum um tækin og til- 
sang notkunar. Þetta gildir þó ekki um viðtæki, sem er fyrir útvarp eingöngu og 

er skráð hjá Ríkisútvarpinu. Verði slíkt leyfi veitt. er það gert með leyfisbréfi, 

þar sem tilgreind eru skilyrði fyrir leyfinu, leyfistími o. fl. Fyrir hvert leyfisbréf 
komi ákveðið gjald samkvæmt gildandi gjaldskrá um radíótæki. Skal gjaldið 
greitt við afhendingu leyfisbréfs. 

4.2. Póst- og símamálastjórnin hefur eftirlit með notkun radíótækja. Talstöðvar 

í skipum og bátum með þilfari eru skoðaðar einu sinni á ári. Aðrar talstöðvar 
eru ekki háðar skoðunarskyldu. en eigendum beirra er heimilt að koma með 
bær til skoðunar. 

43. Þegar framkvæma skal skoðun, skal hlutaðeigandi stöðvarvörður sjá um, að 
nægilegt rafmagn sé fyrir hendi. svo að prófa megi tækin. Enn fremur getur eftir- 

litsmaður krafist þess. að stöðvarvörður sé viðstaddur skoðun og til aðstoðar 

eftirlitsmanni sé þess þörf, t. d. við skoðun lifbátasenda og þ. u. 1. Sé stöðv- 
arvörður eða fullgildur staðgengill, að dómi eftirlitsmanns, ekki viðlátinn þrátt 
fyrir ósk eftirlitsmanns, er honum heimilt að taka sér aðstoðarmann, og ber 
þá leyfishafi stöðvarinnar aukakostnað, er af bví kann að leiða. Óski leyfis- 

hafi radíótækja aukaskoðunar. einhverra ástæðna vegna, ber honum að greiða 

fyrir framkvæmd hennar aukalega hálft eftirlitsgjald að viðbættum ferða- 
kostnaði.
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44. 

4.5. 

4.6. 

4.7. 

4.8. 

4.9. 

4.10. 

4.11. 

4.12. 

4.13. 

4.14. 

4.15. 

Þeim, sem leyfi fær fyrir sendistöð, ber að sjá um, að enginn starfræki hana, 
nema sá, sem fengið hefur skírteini hjá póst- og símamálastjórninni, er heim- 
ií honum starfrækslu slíkrar stöðvar (skírteini loftskeytamanns eða talstöðv- 
arvarðar). Stöðin er þó ávallt undir yfirumsjón leyfishafa eða fulltrúa hans 
og starfræksla hennar á ábyrgð þeirra. 

Bæði stöðvarverði og leyfishafa eða fulltrúa hans er skylt að undirrita þagn- 
arheit og haga starfrækslunni í einu og öllu samkvæmt fyrirmælum póst- og 
símamálastjórnarinnar og hlíta þeim ákvæðum og reglum, innlendum og al- 

þjóðlegum, sem settar eru og settar kunna að verða um starfrækslu slíkra 
stöðva. Verði misbrestur á þessu, getur póst- og símamálastjórnin afturkallað 
leyfisbréf stöðvarinnar. innsiglað hana eða. sé hún í leigu frá póst- og síma- 
málastjórninni. tekið hana í sína vörslu. 

Radióeftirlitsgjöld og annar kostnaður vegna tækjaskoðunar greiðist í síðasta 
lagi 10 dögum eftir framvísun reiknings. 
Póst- og símamálastjórnin eða sérstakir umboðsmenn hennar sjá um uppsetn- 

ingu og viðhaldsþjónustu á fastastöðvum. Uppsetningu og viðhaldsþjónustu 
á farstöðvum annast póst- og símamálastjórnin og þau verkstæði, sem fengið 
hafa heimild til viðgerða á ákveðnum gerðum talstöðva. Leyfishafi greiðir 
þessa vinnu samkvæmt reikningi. 

Gjöld fyrir símtöl. símskeyti og annað það. sem gjaldskvlt er og afgreitt er um 

símakerfið fyrir tilstuðlan stöðvar leyfishafa, eru á ábyrgð hans og greiðast 
innan 10 daga frá framvísun reiknings. 

Hafi áfallin gjöld vegna radíótækja eða þjónustu ekki verið greidd á tiltekn- 
um tíma. er póst- og símamálastjórninni heimilt að innsigla viðkomandi stöð. 

Um borð í skipum skal þetta þó sert þannig. að nota megi stöðina í neyðar- 
tilfelli, Enn fremur er póst- og símamálastjórninni heimilt að innheimta þessi 

gjöld með símreikningum hlutaðeigandi leyfishafa, að viðlagðri lokun símans. 

Nú hefur stöð verið innsigluð vegna vanskila eða annarra brota. Skal þá leyfis- 
hafi greiða innsiglisgjald, áður en enduropnun fer fram. Ferðakostnað vegna 
innsiglnnar greiðir leyfishafi. 

Framangreindar reglur eiga ekki við um starfrækslu „amatör“-stöðva. Um þá 
starfsemi er fjallað í sérstakri reglugerð. 

Innflutningur erlendra radíótækja er háður samþykki póst- og símamálastjórn- 
arinnar. Innflytjendur skulu sækja um heimild á þar til gerðum eyðublöðum. 
Sé um fyrsta innflutning á talstöðvum að ræða. kannar póst- og símamála- 
stjórnin með tegundaprófun, hvort stöðvarnar fullnægi þeim lágmarkskröfum, 
sem gerðar eru. Gjöld fyrir tesundaprófun eru samkvæmt sérstakri gjaldskrá 

fyrir radíótæki. 

Leyfi til starfrækslu radíóstöðva má segja upp með minnst mánaðarfyrir- 
vara, miðað við mánaðamót, óski leyfishafi að hætta starfrækslu stöðvarinnar. 
Skal bað gert skriflega og stílað til póst- og símamálastjórnarinnar. Vanræksla 

í þessum efnum leysir leyfishafa ekki frá greiðslu áfallinna gjalda. 

Öll gjöld til póst- og sítmamálastjórnarinnar vegna starfrækslu radíótækja, sem 

ekki eru greidd á tilsettum tíma, eru lögtakskræf, samkvæmt 1. gr. laga nr. 29 

frá 16. des. 1885. 

Póst- og símamálastjórnin hefur nokkurt magn radíótækja til leigu eða til sölu 
samkvæmt nánari ákvörðun hverju sinni. Um kjör fer samkvæmt sérstakri 

gjaldskrá um radíótæki.



Nr. 369. 802 8. nóvember 1978. 

5.3. 

54. 

nn
 

þa
 

1.2. 

A
 þe
, 

1.2. 

5. Reglur um starfrækslu talstöðva, sem annast viðskipti við bifreiðar 

eða önnur farartæki á landi. 

Póstur og sími starfrækir fastastöðvar til almennra viðskipta við landfar- 
stöðvar. Enn fremur veitir póst- og símamálastjórnin einstaklingum, fyrir- 

tækjum og stofnunum leyfi til starfrækslu fastastöðva og úthlutar þeim tíðn- 
um fyrir slíkar stöðvar. 

Ekki er heimilt að tengja fastastöðvar, aðrar en stöðvar Pósts og síma, á 
nokkurn hátt við hið almenna símakerfi. 
Um fastastöðvar leyfishafa mega einungis fara fram viðskipti, er varða atvinnu- 
rekstur hans. Óheimilt er að veita öðrum aðilum afnot af talstöðvum leyfis- 
hafa. 
Fastastöðvar leyfishafa og farstöðvar, sem skipti eiga við stöðvar Pósts og 
síma skulu starfræktar af talstöðvavörðum, sem hafi skírteini útgefin af póst- 

og símamálastjórninni. Talstöðvaverðir undirrita þagnarheit, en auk þess eru 
allir þeir, sem ábyrgð bera á starfrækslu talstöðva, bundnir slíku þagnarheiti, 
enda þótt þeir hafi ekki undirritað það. 
Skylt er að halda sérstaka radið-dagbók um allt það, er varðar rekstur stöðv- 

anna svo sem innkomna og útfarna afgreiðslu. 
Stöðvum þessum er skylt að sinna neyðarþjónustu og þjónustu vegna öryggis 
mannslífa, og má ekki í slíku tilfelli loka stöðvunum, fyrr en neyðar- eða 
öryggisþjónustunni er lokið. 

Leyfishafi her allan kostnað og alla ábyrgð af starfrækslu stöðvanna. 

Viðskiptasjöld landfarstöðva eru tilgreind í grein 25. í þessum kafla gjald- 

skrárinnar. 

XII. KAFLI 

Afnot landssímalína til skákkeppni gegn niðursettu gjaldi. 

Fyrir afnot landssímalína til skákkeppni greiðist %% venjulegs símtalagjalds 
á tímabilinu frá 1. október til 30. apríl kl. 21:00—-08:00. 

Lágmarksgjald miðast þó við þriggja stunda notkrn á línunum. Hver byrjuð 
klukkustund telst sem heil. 

Á öllum öðrum tímum en þeim, sem að framan getur, reiknast fullt gjald, 

samkvæmt símtalagjaldskrá (sbr. TV. kafla). 
Umsóknir um afnot landssímalína til skákkeppni gegn niðursettu gjaldi skulu 
koma frá Skáksambandi Íslands og sendar skriflega til símstjórans í Reykja- 

vík með minnst sólarhrings fyrirvara. Óskir um niðursett símagjöld tl skák- 

keppni frá öðrum en Skáksambandi Íslands verða eigi teknar til greina. 

XII. KAFLI 

1. Almennir skilmálar. 

Sá, sem óskar að fá talsíma eða aukið samband eða breytingar á samböndum 

og tækjum, er hann hefur áður fengið, sendi um það skriflega umsókn. 

Þar til gerð eyðublöð eru í símaskránni og fást einnig á símstöðvum og skal um- 
sækjandi tilgreina fullt nafn, nafnnúmer og heimilisfang. Skal hann þá hlíta 
þeim kjörum og ákvæðum, sem sett eru eða sett kunna að verða um notkun sím- 

tækja og sambanda. 
Símasambandi er venjulega ekki komið á við nokkra húseign, nema húseigandi 

leyfi endurgjaldslaust að koma fyrir þráðum og öðrum símatækjum á húsi og 

lóð, og ber þeim, er pantar sambandið, að sjá um, að slíkt leyfi húseiganda fáist,
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1.3. 

1.6. 

17. 

1.8. 

1.9. 

1.10. 

1.11. 

1.12. 

Krefjast má þess, að talsímanotendur setji tryggingu fyrir greiðslu allra gjalda 
fyrir afnot símans. 

Póst- og símamálastjórnin ákveður, við hvaða stöð símabúnaður skuli tengjast, 
númer hans og nánara fyrirkomulag og getur síðan breytt um númer, ef það 
telst nauðsynlegt. Handvirk langlinusamtöl hafa forgangsrétt fram yfir innan- 
bæjarsímtöl, og getur Landssíminn komið inn á sjálfvirk símtöl og beðið um, 
að viðkomandi leggi á, ef um innanbæjarsímtal er að ræða. 

Enginn má gera eða láta gera breytingar á símasamböndum eða flytja síma- 
búnað úr stað. Öll slík verk verða framkvæmd eftir beiðni, en notandi greiði 

það gjald, sem ákveðið er. Allir símar eða talsímasambönd í kaupstöðum 
eða kauptúnum eru eign Pósts og síma, en notendur greiði stofngjald og ai- 
notagjald. Starfsmenn stofnunarinnar hafa hvenær sem er aðgang að Öllum 
símatækjum og símalögnum. 

Talsímanotendum er skylt að fara vel og gætilega með allan símabúnað er þeir 
hafa til afnota, og eru þeir bótaskyldir á öllu því, sem aflaga fer og ekki stafar 
af eðlilegu sliti, svo og öllu því, er glatast úr þeirra vörslu í þessum efnum. 

Stranglega er bannað að setja nokkur tæki eða búnað í samband við tæki 

Pósts og sima, t. d. talfærasnúrur o. þ. h., enda hefur Póstur og sími að sjálf- 
sögðu rétt til að taka allan slíkan búnað burtu og láta hlutaðeigandi sæta sektum 
eða missi símans, ef ástæða þykir til. 

Bili símabúnaður, ber þegar í stað að tilkynna það viðkomandi stöðvarstjóra, 
er sér um, að gallarnir verði lagfærðir svo Íljótt sem unnt er. Póstur og sími 
ber ekki ábyrgð á því, þótt sími verði ónothæfur um stund. Verði óþarfur 
dráttur á viðgerð símans má krefjast endurgreiðslu á afnotagjaldinu í hlut- 
falli við þann tíma, er síminn er ónothæfur, ef sambandsslitin eru meira en 

10 sólarhringar á ári. 

Póst- og símamálastjórnin tekur ekki á sig neina ábyrgð á afleiðingum þess, ef 
mistök kunna að eiga sér stað við afgreiðslu símskeyta eða símtala, hvort sein 
þau eru af völdum starfsmanna, línubilana eða af öðrum orsökum. 

Enginn talsímanotandi má lána, leigja eða selja öðrum afnot talsímans nema 
með leyfi Pósts og síma. Sé það engu að síður gert, hefur notandi fyrirgert 
rélti sínum til símans, og getur stofnunin slitið sambandinu og tekið tækin 
burtu fyrirvaralaust, en notandi borgar samt afnotagjaldið til þess tíma, er 
hann hefði löglega getað sagt upp. 

Ef sími eða annar fjarskiptabúnaður, sem hefur verið tekinn á leigu, hefur 
ekki verið notaður samfellt í 6 mánuði eða lengur, er póst- og símamálastjórn- 
inni heimilt að taka hann til afnota fyrir aðra, jafnvel þótt leigutaki vilji greiða 
áfram afnotagjald af hinum ónotaða síma eða búnaði. Gildir þetta einnig, 
bótt ekki hafi verið unnt að afgreiða beiðni um flutning símans á þeim tíma. 

Póst- og símamálastjórninni er heimilt að synja þeim um síma eða loka símum 
þeirra um stundarsakir eða að fullu, sem eftir athugun og að dómi hennar hafa 
verulega slæm áhrif á afgreiðslu sjálfvirku símstöðvarinnar, eða ef sími þeirra 

er misnotaður, svo sem með endurteknum gabbhringingum eða öðrum trufl- 
unum. 

Sé lína einhvers notanda óhæfilega oft á tali að dómi póst- og símamálastjórn- 
arinnar, getur stofnunin krafist þess, að notandinn fallist á lagfæringar. 

Þeir, sem af ásettu ráði eða vítaverðu gáleysi valda skemmdum á símum eða 
símatækjum og samböndum hafa fyrirgert rétti sínum til símans og sæta sektum 
samkvæmt 176. gr. hegningarlaganna, nema verknaðinum sé þannig farið, að 
Þyngri refsing liggi við samkvæmt lögum.
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2. Greiðsluskilmálar. 

2.1. Skráður rétthafi síma ber alla ábyrgð á greiðslum til Pósts og síma vegna notkun- 
ar á símabúnaði hans. 

2.2. Eindagi síma- og radíógjalda er 10. dagur hvers mánaðar, og skal Póstur- og sími 
sjá um, að reikningar berist símnotendum með góðum fyrirvara. Fyrsta virkan dag 
eftir eindaga verður símalokunum beitt við innheimtu skulda að upphæð krónur 
3000 og hærri. Innheimt verður gjald, krónur 1000, fyrir lokun og endur- 

opnun talsímasambands. Séu síma- og/eða radíógjöld eigi greidd þrem mán- 

uðum eftir eindaga, verða þau send til lögtaks samkvæmt 1. gr. laga 29/1885. 

3. Leigutími. 

Þegar um er að ræða samband fyrir utan kaupstaðarlóð eða samband með sér- 
stöku fyrirkomulagi, getur Póstur og sími krafist, að leigutíminn sé minnst eitt ár 
eða fleiri. 

4. Uppsögn. 

Segja má símasambandi upp um mánaðamót með minnst eins mánaðar fyrirvara, 
nema þar sem sérákvæði gilda, og skal uppsögn vera skrifleg. 

5. Flutningar. 

Ef talsímanotandi þarf að láta flytja símatæki þau, er hann hefur til afnota, 

skal hann tilkynna það skriflega hlutaðeigandi stöðvarstjóra, sem lætur því næst 
framkvæma flutninginn svo fljótt sem, unnt er, en notandi greiðir hið ákveðna gjald. 

Gjaldið fyrir flutninginn greiðist fyrirfram. 

XIV. KAFLI 

Gjaldskrá þessi og reglur eru settar samkvæmt 12. gr. laga nr. 30 frá 1941 um 
fjarskipti og gengur í gildi Íð. nóv. 1978. Þó reiknast nýju gjöldin fyrir teljaraskref 
aðeins af símtölum, sem fram fara Í0. nóv. 1978 eða síðar. Jafnframt fellur þá úr 
gildi gjaldskrá og reglur útgefnar 12. april 1978. 

Samgönguráðuneytið, 8. nóvember 1978. 

Ragnar Arnalds. ÍR 
Halldór S. Kristjánsson.
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TEGUND Innan- | Norður- | Önnur TEGUND SENDINGAR Burðar- 
SENDINGAR lands | lönd lönd | gjald kr. 

— HE 

Hámark stærðar þt Burðar- | Burðar- | Burðar- 

og þyngdar s } gikr | gj.kr. gi-kr. | Gíróþjónusta (aðeins innanlands). 
Inn- og útborganir (ókeypis af eigin reikn- 

Bréf. 20 80 80 100 INGI) 2000 110 

Hámarksstærð: 100 160 160 290 
Lengd - breidd 250 | 320 320 480 . 
- þykkt 900 mm. 500 640 640 920 | Póstávísanir. 
Mesta lengd 600 mm. 1000 | 1280 1440 1600 { a. Innanlands og til Norðurlanda: 
Í ströngum: 2000 | 2600 2600 2600 Hámarksupphæð innanlands: 
lengd - tvöfalt þver- | Kr. 500 000 (Símapóstávísanir kr. 
mál 1040 mm. | | 250 000). 
Mesta lengd 900 mm. | | Burðargjald ........00.000.0 00. 190 
Hámarksþyngd 2 kg. | | h. Til annarra landa: 
Lágmarksstærð: | | Burðargjald: 260 
90 x 140 mm. Í ströng- | Um hámarksupphæð póstávísana til út- 
um: Lengd - tvöfalt landa, veita pósthúsin upplýsingar. 
þvermál 170 mm. { 
Minnsta lengd 100 mm. 

| 

Póstkort. | 
Mest 105x 148 mm 70 70 70 | Póstkröfur. 

Minnst 90 x 140 mm Hámarksupphæð sama og póstávísana 
| | (500 000 kr.) 

Prent. | | Burðargjald sendingar eftir tegund. 
Stærð sama og bréfa. 20 í 20 70 10 Á a. Innanlands og til Norðurlanda: 
(Prentkort sama stærð 100 130 | 130 130 Burðargjald eins og fyrir póstávísun. 
og póstkort). 250 200 200 200 (190 kr.) 
Hámarksþyngd 2 kg. 500 360 | 360 360 Póstkröfugjald ...........00.00.0...... 160 
Bækur þó 5 kg. 1000 600 | 600 600 { b. Til annarra landa: 
Burðargjald fyrir prent | 2000 840 840 840 Burðargjald ...........0000.0000.0..... 390 
yfir 1000 g til Norðurl. | 3000 | 1260 | 1260 1260 
er sama og fyrir 4000 | 1680 | 1680 1680 
„Önnur lönd“ 5000 | 2100 | 2100 2100 { Ár ir bögglar (innanlands): 

Smápakkar 100 | 130 | 130 130 { Hámark þyngdar og stærðar (lágmarksstærð 
Stærð sama og bréfa 250 ; 200 200 200 } 90 < 140 mm): Þyngd 20 kg mest. Lengd 
Hámarksþyngd 1 kg. 500 360 | 360 360 þ breidd þykkt 3 m. 

1000 600 600 600 | Mesta lengd 1.50 m. 

Burðargjald: (alm.) 
Innrituð blöð og tímarit. l1kg 3 kg 5 kg 10 kg l5ökg 20 kg 

Innritunargj. Að kr. N Um afslátt af 240 kr 430 kr 640 kr 1110 kr 1540 kr 1850 kr 
Stærð sama og bréfa urðargjaldi fyrir ld. (á 
a) Til umboðam. hver dagblöð, lands- Bu ðargja fn j (rúmi. Ei ot) k 20 k 

B sa álablöð o 8 8 B ks lokg 8 
(minnst 50 eintök | (500 #1 | mál s | 360kr 640 kr 960kr 1660kr 2310kr 2770 kr 
til hvers í einu). tímarit landsam- Á j j 
Hámarksþ. 20 kg. taka stéttar- Um burðargj. fyrir böggla til útlanda veita 

| félaga vísast til | pósthúsin upplýsingar. 
b) Til áskrifenda. | ; reglugerðar fyrir 

Minnsta gjald: | póstþjónustu, Verðbréf og -bögglar. 

200 eint. nr. 337/1976, Burðargjald sendingar eftir tegund. 
Hámarksþyngd 100 15 | gr.14.4.1. sbr. Skrásetningargjald. 190 
500 g hvert eintak. | 200 30 | breytingu á þeirri Tryggingargjald. 

300 45 | reglugerð nr. 84 Fyrir hverjar 5000 kr. eða minna þar yfir. 190 
400 60 | 15. febrúar 1978. | 
500 75 |
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Loftbréf: Söluverð kr. 120. Má senda flugleiðis til allra landa án viðbótargjalds. 

  

Blindraprent: Nýtur frígengis innanl. og til útlanda, nema fluggj. til útlanda. Hámarksþyngd 7 kg. 

  

Ýmis önnur gjöld. 
  

Ábyrgðargjald ........0...0..0.000..0 kr.190 | Talning í verðbréfi innanlands: kr. 190 hver sending. 

  Alþjóða-svarmerki: Söluverð kr. 180 
Skiptiverð í frímerkjum kr. 100 

Afturköllun sendingar, breyting á áritun, breyt- 
ing á póstkröfuupphæð, fyrirspurn um sendingu kr. 160 Fyrirframgreiðsla eftir frankóseðli: kr. 160 

  Tollmeðferð bréfa, prents og smápakka: kr. 110 

a ö böggla: kr. 1 
Hraðboðagjald: (Utburður bréfa og tilkynningar Tollmeðferð böggla: kr. 190 
um böggla með sérstökum sendimanni, þegar jald fyrir að bú bö á ný: kr. 
eftir komu sendingar á ákvörðunarpósthús). Gjald fyrir að búa um böggla á ný: kr. 110 

  

Þar sem daglegur útburður er ............. kr. 390 Geymslugjald böggla: 160 kr. á dag frá 16. degi eftir 

komu bögguls á ákvörðunarpósthús 

. Afhending ábyrgðarsendinga með móttökukvittun í eigin 
Móttökukvittun ..............0.0.. 0... kr. 110 hendur: Utanlands og innan kr. 110   
  

Greiðsla skaðabóta póststjórnarinnar fyrir ábyrgðarsendingar, verðsendingar og böggla innanlands er sem hér segir: 

1. Verðbréf og -bögglar: allt að upphæð hins tilgreinda verðs. 
2. Ábyrgðarsendingar og almennir bögglar: a. allt að kr. 4800 fyrir glataða ábyrgðarsendingu. b. allt að kr. 36 300 

fyrir böggul, sem glatast eða eyðileggst. 

Bætur greiðast því aðeins, að sending hafi verið útbúin samkvæmt settum reglum, og að þeirra sé krafist innan 
árs frá þeim degi að telja, er sendingunni var skilað til flutnings. 

  

Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt 13. gr. póstlaga nr. 31/1940 og gengur í gildi 
1. janúar 1979. Samtímis fellur úr gildi gjaldskrá fyrir póstþjónustu frá 1. maí 1978. 

Samgönguráðuneytið, 8. nóvember 1978. 

Ragnar Arnalds.   
Halldór S. Kristjánsson. 

  

Stjórnartíðindi B 39, nr. 383—390. Útgáfudagur 10. nóvember 1978.



  

STJÓRNARTÍÐINDI B 40 — 1978 
  

16. nóvember 1978. 807 Nr. 391. 

REGLUGERÐ 

um sérstakt línu- og netasvæði út af Faxaflóa. 

1. gr. 

Frá 20. nóvember 1978 til 15. maí 1979 eru allar veiðar með botn- og flotvörpu 
bannaðar á svæði út af Faxaflóa, sem að sunnan markast af línu, sem dregin er 

réttvísandi vestur frá Sandgerðisvita, að vestan markast svæðið af 239420 V og að 
norðan af 64?20'0 N. 

2. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða refsingu samkvæmt lögum 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 sett samkvæmt lögum 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, 16. nóvember 1978. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds.   
Jón B. Jónasson. 

  

Stjórnartíðindi B 40, nr. 391. Útgáfudagur 17. nóvember 1978. 
B 103 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



STJÓRNARTÍÐINDI B 41 — 1978 
  

  

Nr. 392. 808 3. október 1978. 

Staðfesting á skipulagsskrá fyrir styrktarsjóð hjónanna Ingibjargar Sumarliða- 
dóttur og Karls Guðmundssonar frá Valshamri, útgefin á venjulegan hátt ad man- 
datum af dómsmálaráðherra 3. október 1978. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir styrktarsjóð hjónanna Ingibjargar Sumarliðadóttur og 

Karls Guðmundssonar frá Valshamri. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Styrktarsjóður hjónanna Ingibjargar Sumarliðadóttur og Karls 

Guðmundssonar frá Valshamri í Geiradal. 

2. gr. 
Sjóðurinn var stofnaður 31. júlí 1978. Stofnframlag er kr. 300 000 frá hjónunum 

Ingibjörgu Sumarliðadóttur og Karli Guðmundssyni og kr. 400 000 frá Kaupfélagi 
Króksfjarðar. Tekjur sjóðsins verða: a, vextir, b, aðrar tekjur. 

3. gr. 
Hlutverk sjóðsins er að styrkja þá sem hefja búskap, eða bændur sem verða 

fyrir stóráföllum á félagssvæði Kaupfélags Króksfjarðar. 

4. gr. 
Stjórn Kaupfélags Króksfjarðar og framkvæmdastjóri þess skulu hafa með 

höndum stjórn sjóðsins og úthlutun úr honum. 

ö. gr. 

Halda skal gjörðabók fyrir sjóðinn og skal færa í hana ákvarðanir sjóðs- 
stjórnar. 

6. gr. 
Sjóðsstjórnin skal á hverjum tíma ávaxta fé sjóðsins með bestu fáanlegum 

kjörum. Reikningsár sjóðsins er almanaksárið og skulu endurskoðendur Kaup- 
félags Króksfjarðar endurskoða reikninga hans. 

7. gr. 
Sjóðsstjórn skal ákveða hvenær úthlutun hefst úr sjóðnum. Þó má ekki úthluta 

úr sjóðnum fyrr en sjóðsupphæðin hefur náð einni milljón króna. Höfuðstól má 
ekki skerða. 

8. gr. 
Ef kaupfélag Króksfjarðar hættir starfsemi af einhverjum ástæðum skal sýslu- 

nefnd Austur-Barðastrandarsýslu taka við stjórn sjóðsins. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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9. gr. 
Skipulagsskrá þessari má breyta, er fram líða stundir með einróma vilja sjóðs- 

stjórnar. 

10. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

10. október 1978. Nr. 393. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir minningarsjóð um Erlu skáldkonu, 
útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 10. október 1978. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir minningarsjóð um Erlu skáldkonu. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Erlusjóður. 
Stofnendur sjóðsins eru börn Guðfinnu Þorsteinsdóttur (Erlu). 

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, ser 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. 

5. gr. 
Stjórn sjóðsins skulu jafnan skipa 3 afkomendur Guðfinnu Þorsteinsdóttur, 

ættmenn þeirra eða makar. Heimilt er stjórnarnefndarmanni, sem lætur af starfi, 
að velja annan í sinn stað, að öðrum kosti ræður meirihluti sjóðsstjórnar vali 
nýs nefndarmanns. 

6. gr. 

Reiknisár sjóðsins er frá 1. júlí til 30. júní. 
Stjórn sjóðsins skal fela lögmanni eða löggiltum endurskoðanda endurskoðun 

reikninga. 

7. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

8. gr. 
Með skipulagsskrá þessari fellur úr gildi skipulagsskrá fyrir minningarsjóð 

um Erlu skáldkonu er staðfest var í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu 22. mars 
1977 og birt í B-deild Stjórnartíðinda nr. 192.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Styrktarfélag og Styrktarsjóð Söng- 
skólans í Reykjavík, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráð- 
herra 26. október 1978. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Styrktarfélag og Styrktarsjóð Söngskólans í Reykjavík. 

1. gr. 

Félagið heitir Styrktarfélag Söngskólans og sjóðurinn Styrktarsjóður Söng- 
skólans. Hvortveggja með heimili og varnarþing í Reykjavík. 

2. gr. 
Þeir einstaklingar, stofnanir og félög, sem veita skólanum árlegan stuðning 

með fjárframlögum mynda félagsskap til eflingar starfsemi skólans, er heitir 
Styrktarfélag Söngskólans. 

3. gr. 
Af fjárframlögum styrktarfélaga skal mynda sérstakan sjóð er nefnist Styrktar- 

sjóður Söngskólans. Sjóðurinn er eign skólans. Stjórn skólans skal hafa stjórn 
sjóðsins með höndum, og ráðstafa sjóðnum eftir þörfum skólans hverju sinni og Í 
hans þágu. Sjóðinn skal ávaxta í viðurkenndum lánastofnunum, bankavaxta- 
bréfum eða fasteignum. 

4. gr. 
Reikningar sjóðsins skulu fylgja reikningum skólans og vera háðir sömu á- 

kvæðum og þeir um reikningshald og endurskoðun. 

5. gr. 
Félagar í Styrktarfélagi Söngskólans eru þeir, sem með árlegum framlögum, 

ákveðnum á aðalfundi félagsins ár hvert, leggja fram fé til Styrktarsjóðs Söng- 
skólans. Félag eða stofnun, sem styrkir skólann með slíkum fjárframlögum telst 
einn meðlimur í Styrktarfélaginu og hefur rétt til eins fulltrúa á fundum þess. 
Ef fulltrúi frá stofnun eða félagssamtökum er einnig persónulegur styrktarfélagi, 
hefur hann þó aldrei nema eitt atkvæði á fundum þess. Umsókn um þátttöku í 
Styrktarfélagi Söngskólans skal senda stjórn Styrktarfélagsins mánuði fyrir aðal- 
fund þess. 

6. gr. 
Stjórn Styrktarfélags Söngskólans skal kosin á aðalfundi félagsins, sbr. 10. 

gr. Skipulagsskrár Söngskólans í Reykjavík, og er hún jafnframt stjórn Söng- 
skólans. 

7. gr. 
Aðalfundur Styrktarfélags Söngskólans skal haldinn fyrir lok september ár 

hvert, og skulu þar afgreidd eftirfarandi málefni: 

a) Greinargerð skólastjóra Söngskólans um rekstur skólans á liðnu ári. 
b) Lagðir fram endurskoðaðir reikningar skólans og Styrktarsjóðs Söngskólans, 

fyrir síðasta reikningsár og samþykktir. 
c) Ákveðin upphæð árgjalds til Styrktarsjóðs Söngskólans fyrir næsta ár. 
d) Kosin stjórn Söngskólans í Reykjavík skv. skipulagsskrá fyrir skólann, 10. gr., 

en sú stjórn er jafnframt stjórn Styrktarsjóðs Söngskólans og Styrktarfélags
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Söngskólans. Þá skulu og kosnir endurskoðendur samkv. fyrrgreindri skipu- 
lagsskrá skólans. 

Aðalfundur skal boðaður bréflega með viku fyrirvara. Aðrir fundir Styrktar- 
félagsins skulu boðaðir með Sja daga fyrirvara bréflega, eða með auglýsingu. 

Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

26. október 1978. Nr. 395. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Söngskólann í Reykjavík, útgefin 
á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 26. október 1978. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Söngskólann í Reykjavík. 

1. gr. 
Skólinn var stofnaður af Garðari Cortes, sem rekið hefur skólann á eigin ábyrgð 

s. 1.5 ár. Styrktarfélag Söngskólans í Reykjavík tekur hér með við rekstri skólans, 
er starfa mun samkv. sérstakri skipulagsskrá frá og með 1. okt. 1978. Verður gerður 
sérsamningur um þær eignir Söngskólans, sem sjálfseignarstofnunin (sjá 2. gr.) yfir- 
tekur. 

2. gr. 
Skólinn verður hér með sjálfseignarstofnun og heitir Söngskólinn í Reykjavík, 

með heimili og varnarþing í Reykjavík. 

3. gr. 
Skólinn skal fullnægja ákvæðum laga nr. 22/1975 um fjárhagslegan stuðning 

við tónlistarskóla. 

4. gr. 
Markmið skólans er að efla almenna tónmennt í landinu, en leggja sérstak- 

lega áherslu á að mennta söngvara, bæði sem flytjendur og kennara. Nám og próf- 
tilhögun er skilgreind í námsskrá skólans. 

5. gr. 
Markmiði sínu hyggst skólinn ná með því að starfa samkv. 1. sr. laga nr. 

22/1975. 

6. gr. 
Skólinn starfar frá 1. okt—-30. maí a. m. k. ár hvert. Leyfi yfir starfstíma 

skólans skulu vera hin sömu og í framhaldsskólum landsins. 

7. gr. 
Til að hljóta skólavist er nemanda skylt að þreyta inntökupróf og dæmir 

sérstök prófnefnd um hæfni umsækjanda. Prófnefnd skal skipuð af skólastjóra. 

8. gr. 
Nemendum skólans er skylt að taka þátt í tónleikum skólans eftir fyrirmælum 

skólastjóra. Að öðru leyti er nemendum óheimilt að koma fram opinberlega án 
leyfis skólastjóra.
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9. gr. 
Fjárhagsgrundvöllur skólans er byggður á eftirfarandi: 

a) Rekstrarstyrk Ríkissjóðs samkv. lögum nr. 22/1975. 
b) Rekstrarstyrk Borgarsjóðs Reykjavíkur. 
c) Námsgjöldum nemenda skólans. 
d) Framlagi Styrktarsjóðs Söngskólans í Reykjavík. 
e) Gjöfum og styrkjum, sem skólanum áskotnast. 

10. gr. 
Stjórn skólans (skólanefnd) skipa: 

Þrir menn og þrír til vara, kosnir á aðalfundi Styrktarfélags Söngskólans 

til Sja ára í senn. Af þeim ganga úr stjórn ár hvert Í aðalmaður og 1 vara- 

maður, eftir hlutkesti tvö fyrstu árin, en síðan eftir starfsaldri. Endurkosning 

er heimil. 
Einn fulltrúi frá kennarafélagi skólans. 
Einn fulltrúi kosinn af nemendum skólans. 

Fulltrúar kennara og nemenda eru kosnir til eins árs Í senn og séu þeir báðir 

í Styrktarfélagi Söngskólans. Samkv. 2. gr. laga nr. 22/1975 tilnefnir Borgarstjórn 

Reykjavíkur einn fulltrúa í stjórnina. Stjórnin kýs sér sjálf formann af kjörnum 

fulltrúum og skiptir með sér verkum. Varamaður tekur sæti í stjórninni í forföllum 

aðalmanns. Falli atkvæði jöfn á stjórnarfundi, ræður atkvæði stjórnarformanns. 

Á aðalfundi skal kjósa tvo endurskoðendur fyrir reikninga skólans. Boða skal vara- 

menn á alla stjórnarfundi. 

11. gr. 

Borgarstjórn Reykjavíkur ræður skólastjóra og fasta kennara að fengnum til- 

lögum skólastjórnar (skólanefndar) skv. 2. gr. laga nr. 22/1975. Skólastjóri og þeir 

kennarar sem þegar hafa verið ráðnir við skólann skulu halda stöðum sínum, en 

breytingar á ráðningu þeirra og nýjar stöður skulu veittar samkv. ofannefndri 

grein laga. 

Skólastjóri er framkvæmdastjóri skólans og ræður auk stundakennara annað 

starfsfólk skólans í samráði við stjórnina og sér um reikningshald fyrir skólann. 

Stjórnin heldur fundi er formaður eða skólastjóri telja þess þörf. Eigi síðar en 

15. sept. ár hvert, skal leggja fyrir stjórnarfund skýrslu um starfsemi skólans 

á liðnu starfsári, svo og endurskoðaða reikninga skólans fyrir sl. reikningsár. 

Skýrslur þessar og reikninga skal síðan leggja fyrir aðalfund Styrktarfélags Söng- 

skólans í Reykjavík. Þegar ný stjórn hefur verið kosin skal fráfarandi formaður 

boða hina nýkjörnu stjórn á fund og gangast fyrir kosningu formanns. 

12. gr. 

Reikningsár skólans er almanaksárið og skulu endurskoðendur hafa lokið 

endurskoðun fyrir lok aprílmánaðar. Skilafrestur er tilgreindur 1. maí árlega samkv. 

4. gr. laga nr. 22/1975. Auk venjulegrar endurskoðunar kjörinna félagsendurskoð- 

enda, getur stjórnin falið löggiltum endurskoðanda að endurskoða reikningana, 

eftir því sem hún ákveður hverju sinni. 

13. gr. 

Leit skal staðfestingar forseta Íslands á þessari skipulagsskrá. 

14. gr. 

Skipulagsskrá þannig samþykkt á stofnfundi Styrktarfélags Söngskólans í 

Reykjavík hinn 28. sept. 1978.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 372 25. október 1976 um vöruhapp- 

drætti Sambands íslenskra berklasjúklinga. 

1. gr. 
1. málsl. 7. gr. orðist svo: Verð ársmiða er kr. 9600, en endurnýjunarverð í 

hverjum flokki er kr. 800. 

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 1979. 
Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 381 25. október 1977. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2. nóvember 1978. 

Steingrímur Hermannsson. 
  

Ólafur W. Stefánsson. 

10. nóvember 1978. Nr. 397. 
REGLUGERÐ 

um takmarkanir á þorskveiðum í nóvember og desember 1978. 

1. gr. 
Á tímabilinu 20. desember til 31. desember 1978, að báðum dögum meðtöldum, 

er öllum skipum öðrum en skuttogurum með aflvél 900 bremsuhestöfl eða stærri, 
óheimilt að stunda þorskveiðar í íslenskri fiskveiðilandhelgi. 

2. gr. 
Skuttogarar með aflvél 900 bremsuhestöfl eða stærri, mega ekki stunda þorsk- 

veiðar í 21 dag samtals á tímabilinu 15. nóvember til 31. desember 1978. Útgerðar- 
aðilar geta ráðið tilhögun þessara veiðitakmarkana, 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 5. desem- 

ber, hvernig þeir haga veiðitakmörkunum 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 á- 
ætlanir sínar og verða að leita samþykkis ráðuneytisins, ef þeir vilja breyta þeim. 

4. gr. 
Á þeim tíma, sem fiskiskip mega ekki stunda þorskveiðar skv. 13. gr. má 

hlutdeild þorsks í heildarafla hverrar veiðiferðar ekki nema meiru en 15%. Þorsk- 
afli undir þeim mörkum skoðast sem löglegur aukaafli, en fari þorskafli hverrar 
veiðiferðar fram úr 15% af heildarafla, verður það sem umfram er, gert upptækt 
samkvæmt lögum um upptöku ólöglegs sjávarafla. 

5. gr. 
Komi fiskiskip með afla að landi á tímabili því, sem þorskveiðar eru bannaðar 

samkvæmt 1.—3. gr., og hlutfall þorks í aflanum reynist hærra en 15%, skal svo
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litið á, að hér sé um ólöglegan afla að ræða, og hann gerður upptækur sbr. 4. gr., 

nema í ljós komi, að veiðar hafi ekki verið stundaðar á þeim tíma, sem þorsk- 

veiðar eru óheimilar samkvæmt 13. gr. Sama gildir komi fiskiskip að landi eftir 

lok tímabilsins skv. 13. gr. hafi afli að einhverju leyti fengist á tímabilinu. 

6. gr. 

Sjávarútvegsráðuneytinu er heimilt að setja nánari reglur um framkvæmd 

reglugerðar þessarar, ef nauðsyn krefur. 

7. gr. 

Brot á reglugerð þessari varða refsingu samkvæmt ákvæðum laga nr. 44 5. apríl 

1948, um vísindalega verndun fiskimiða landgrunnsins og ákvæða 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 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 

eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 10. nóvember 1978. 

Kjartan Jóhannsson. 
  

Jón L. Arnalds. 

Nr. 398. 3. nóvember 1978. 

SAMÞYKKT 

um hundahald í Eskifirði. 

1. gr. 

Hundahald er bannað á Eskifirði 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 skrifstofu heilbrigðisfulltrúa og fær eigandi hunds- 

ins 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. 

c) Skylt er hundeiganda að hafa hund sinn ábyrgðartryggðan hjá viðurkenndu 

vátryggingarfélagi. Við greiðslu árlegs leyfisgjalds, skal leggja fram kvittun frá 

tryggingarfélaginu sem sýni að tryggingin sé í fullu gildi. 

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- eða skólahús, matvöruverslanir eða aðra staði þar sem matvara 

er um hönd höfð.
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e) Leyfi fyrir einstökum hundum er jafnan háð því að þeir raski eigi ró bæjar- 

búa og séu hvorki þeim, né öðrum sem fara um bæinn, til óþæginda. 

f) Hundeiganda ber að hlíta að öðru leyti lögum og reglum er hundahald varða 

(þ. á m. reglum um árlega hreinsun hunda og greiðslu hundaskatts) svo og 

fyrirmælum sem heilbrigðisnefnd setur. 

Við brot á skilyrðum fyrir undanþágu til hundahalds skal fjarlægja viðkomandi 

hund. Skal hundinum komið fyrir sé um að ræða minni háttar brot í fyrsta skipti. 

Eigandi hundsins yrði þá að leysa hann þaðan út gegn greiðslu alls kostnaðar 

vegna brotsins. Sé um að ræða alvarlegt brot eða ítrekuð brot, afturkallast við- 

komandi undanþága til hundahalds. 

3. gr. 

Ofangreind samþykkt bæjarstjórnar Eskifjarðar staðfestist hér með skv. 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 við birtingu. 
Jafnframt fellur úr gildi samþykkt nr. 160/1973 um sama efni. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 3. nóvember 1978. 

F. hr. 

Páll Sigurðsson. 
  

Ingimar Sigurðsson. 

7. nóvember 1978. Nr. 399. 

REGLUR 

um búnað íslenskra skipa vegna varna gegn olíumengun sjávar. 

1. gr. 

Svið. 

1.1. Þar sem annað er ekki sérstaklega tekið fram, skulu reglur þessar gilda um 
skip, sem smíðuð eru eftir gildistöku þeirra, þ. e. ný skip, svo og um gömul skip 
að því marki sem aðrar greinar reglnanna gera ráð fyrir. 

1.2. Reglurnar skulu gilda fyrir öll skip, sem nota olíu sem eldsneyti og fljótandi 

fargögn sem flytja olíu lausa í farmi. 
1.3. Reglurnar fjalla um búnað skipa til varnar gegn olíumengun sjávar frá dag- 

legum rekstri þeirra. 

2. gr. 
Almenn ákvæði. 

2.1. Olíuflutningaskip 150 brl. og stærri, skulu búin olíu-vatns skiljara til þess 

að hreinsa olíublandaða kjölfestu farmgeyma séu farmgeymar notaðir jöfnum 

höndum undir olíufarm og kjölfestu. Þá skal vera í skipinu söfnunargeymir 

nægilega stór til þess að taka við a. m. k. sem svarar 1/100 af hámarks olíu- 

farmi skipsins, og skal hann taka við þeirri olíu sem hreinsuð er frá kjöl- 

festunni með skiljaranum. 

2.2. Í olíuflutningaskipum minni en 150 brl., sem sigla með kjölfestu í farmgeymum, 

skulu gerðar allar þær ráðstafanir sem telja verður mögulegar og framkvæman- 

legar til þess að tryggja sem best að olíuinnihald kjölfestunnar, sem losuð er Í sjó, 

sé ekki meira en 100 hlutar í milljón hlutum blöndunnar (hím). 
B 104
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Öll skip, 400 brl. og stærri, skulu búin olíu-vatns skiljara eða skiljurum til 
þess að hreinsa olíu úr austri vélarrúms og nægilega stórum söfnunargeymi 
fyrir olíuúrgang þann sem verður til við hreinsunina. 
Ákvæði 23. greinar skulu einnig ná til allra skipa 300—-400 brl. að stærð, 
séu þau smíðuð eftir gildistöku reglnanna. 
Í gömlum skipum minni en 400 brl. að stærð og nýjum skipum minni en 
300 brl, skulu gerðar allar þær ráðstafanir, sem telja verður mögulegar og 
framkvæmanlegar til þess að tryggja sem best að olíuinnihald í austri eða úr- 
sangi sem losaður er í sjó, sé ekki hærra en 100 him. 
Í öllum skipum, sem nota miðflóttaaflsskilvindur til hreinsunar á eldsneyti og 
smurolíu um borð, skal vera geymir fyrir þennan úrgang, sorageymir, þó er 
heimilt að nota í þessum tilgangi söfnunargeymi þann, sem um getur í 223. 
grein. 
Í öllum skipum skal vera búnaður til þess að dæla olíu og olíunúrgangi úr 
söfnunar-, sora- og set-geymum upp á efra þilfar og til móttökustöðva í landi. 
Öll skip stærri en 300 brl. skulu eigi síðar en að liðnum 12 mánuðum frá 
gildistöku þessara reglna hafa um borð olíuskýrslubók í því formi, sem gildandi 
alþjóðasamþykkt um varnir gegn olíuóhreinkun sjávar segir til um. 
Færa skal skýrt og skilmerkilega í olíuskýrslubókina allar þær athafnir um 
borð í skipinu, sem olíuskýrslubókin gerir ráð fyrir að færðar séu í hana. 

3. gr. 
Teikningar og eftirlit. 

Áður en hafist er handa um uppsetningu á búnaði þeim sem hér um ræðir 
skulu Siglingamálastofnun ríkisins sendar teikningar í 3 eintökum af fyrir- 
komulagi búnaðarins til samþykktar. 
Teikningarnar skulu sýna eftir aðstæðum: 

a) Stærð, gerð og staðsetningu olíu-vatns skiljara og dælubúnaðar við skiljar- 
ann. 

b) Staðsetningu, stærð og gerð set-geyma og röralagnir til og frá þeim. 
c) Stærð söfnunar- og sorageyma ásamt röralögnum. 
d) Fyrirkomulag til losunar á innihaldi söfnunar-, sora- og set-geyma frá 

borði til móttökustöðva í landi. 

Verktaki sá, sem tekur að sér að annast verk viðkomandi búnaði skipa til 
varnar gegn olíumengun sjávar, skal tilkynna Siglingamálastofnun ríkisins, 
þegar byrjað er á verkinu og þegar því er lokið, vegna eftirlits. 

4. gr. 
Olíu-vatns skiljari. 

Olíu-vatns skiljarar, sem settir eru í skip eftir gildistöku þessarar reglna, skulu 
hafa hlotið viðurkenningu Siglingamálastjóra, byggða á prófun skv. ályktun 
A. 393 (X) frá Alþjóðasiglingamálastofnuninni. 
Siglingamálastjóri getur viðurkennt án sérstakrar prófunar olíu-vans skiljara 
sem hlotið hafa viðurkenningu opinberra aðila í öðrum löndum. il þess 
að svo megi verða, verður að senda til Siglingamálastjóra fullnægjandi skýrslu 
um prófun hinna opinberu aðila, niðurstöður prófunarinnar og afrit af viður- 
kenningarskírteininu. 
Eigendur skipa, sem þegar hafa olíu-vatns skiljara, skulu innan 12 mánaða 
frá gildistöku reglnanna senda inn til siglingamálastjóra teikningar af fyrir- 
komulagi skiljarans, söfnunargeyma og losunarbúnaðarins, smbr. 3.1. grein 
reglnanna til samþykktar.
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5. gr. 
Set-geymar. 

5.1. Í skipum þar sem ekki er gerð bein krafa um olíu-vatns skiljara um borð 

til þess að hreinsa olíu úr austri eða kjölfestu, er heimilt að nota sel- geyma í 

stað skiljara og söfnunargeyma. 

5.2. Set-geymar skulu gerðir með það fyrir augum að flýta fyrir aðskilnaði olíu og 

vatns. Frágangur þeirra skal vera þannig, að auðvelt sé að dæla vatni (sjó) 

undan þeim og olíu úr þeim upp á þilfar skipsins og til móttökustöðva í landi. 

53. Stærð set-geyma ræðst í hverju tilfelli eftir aðstæðum, og er gerð þeirra og 

stærð háð samþykki siglingamálastjóra sm.br. 3.1. grein reglnanna. 

6. gr. 
Söfnunar- og sorageymar. 

6.1. Söfnunargeymar skulu atka við olíu, sem skilin hefur verið frá austri og 

olíuúrgangi frá skilvinduhreinsun á olíu, ef ekki er sérstakur sorageymir 

um borð. 

6.3. Sorageymar skulu taka við úrgangi frá skilvinduhreinsun á eldsneytis- og 

smurningsolíum um borð. 

6.4. Mögulegt skal vera að hella olíu beint úr ílátum á söfnunargeyma. 

6.5. Heildarstærð söfnunargeyma fyrir olíu úr austri skal í hvreju skipi vera 

a. m. k. eins og hér er greint: 

Heildarstærð 

Stærð skips brl. söfnunargeyma má 

— 3800 2... 0,5 

300— 500 ......0.0.se ss 1,0 

5000. 1000  ......2.00 ns 2,0 

1000 3000  .......00.0 ens 3,0 

3000—10000 ....cc.cecessses 5,0 

6.4. Heildarstærð sorageyma fyrir olíuúrgang frá skilvindum skal í hverju skipi 

ekki vera minni en sú stærð, sem ákvarðast af eftirfarandi líkingu: 

210 XPx<K 
S = —— 

100 000 

Þar sem S = stærð seymis í mö 

Þar sem P = afl aðalvélar skipsins í hö. 

Þar sem K = dagafjöldi lengstu hugsanlegrar siglingar. 

6.5. Séu olíuskilvindur sjálfhreinsandi (automatískar), skulu sorageymslur sm.br. 

6.4. grein vera þannig útbúnar, að hægt sé á auðveldan hátt að hleypa vatni 

undan þeim. 

7. gr. 
Búnaður til losunar á olíu og olíuúrgangi í land. 

7.1. Öll skip skulu þannig útbúin, að þau geti dælt olíu eða olíuúrgangi frá söfn- 

unargeymum eða set-geymum til móttökustöðva í landi. 

7.2. Búnaður þessi skal vera dæla og lögn frá geymum upp á efra þilfar skipsins 

og á enda lagnarinnar staðlaður flans, eins og greint er frá í eftirfarandi töflu:



Nr. 399. 818 7. nóvember 1978. 

  

    

Lýsing. Stærð. 

Ytra þvermál. 215 mm. 

Innra þvermál. Samkvæmt ytra þvermáli röralagnar. 

Þvermál hrings í 

miðju á boltagötum. 183 mm. 

Boltagöt. 6 boltagöt 22 mm að þvermáli. Skulu þau 
vera með jöfnu millibili innbyrðis stað- 
sett á hring sem hefur ofanritað þvermál 
og skorin út úr ytri brún flansins. Þver- 

mál raufar 22 mm. 

Flansþykkt. 20 mm. 

Boltar og rær: 6 stk. 20 mm að þvermáli og nægilega langir. 
fjöldi, þvermál. 

  

1.3. Siglingamálastjóri getur þó viðurkennt annað fyrirkomulag á hinum staðlaða 
flansi skv. 7.2 gr., ef ljóst er að það hamlar ekki móttöku olíunnar í landi. 

8. gr. 
Refsingar. 

8.1. Brot gegn reglum þessum varða sektum. 

9. gr. 
Gildistaka. 

9.1. Reglur þessar eru settar skv. lögum nr. 77 10. maí 1966 um heimild fyrir 
ríkisstjórnina til þess að staðfesta fyrir Íslands hönd breytingar frá 1962 
á alþjóðasamþykkt frá 12. maí 1954 og setja reglur um frekari varnir gegn 
slíkri óhreinkun sjávar, staðfestast hér með til þess að öðlast þegar gildi og 
birtast til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 7. nóvember 1978. 

Ragnar Arnalds.   
Birgir Guðjónsson. 

Nr. 400. . 9. nóvember 1978. 

ERINDISBREF 

fyrir nefnd skv. lögum nr. 51/1978 um embættisgengi kennara og skólastjóra. 

1. gr. 
Nefndin fjallar um nám þeirra kennara og skólastjóra sem lög nr. 51/1978 um 

embættisgengi kennara og skólastjóra taka til, eftir því sem óskað er og þörf krefur. 

2. gr. 
Nefndin metur námið í námseiningum þar sem hver eining jafngildir fullri 

námsvinnu einnar viku. Skal miðað við meðalafköst í námi og taka í því sambandi
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mið af námslengd og námsskipan í K.H.Í., H.Í. og öðrum stofnunum hérlendis sem 
mennta kennara. 

3. gr. 
Nefndin metur fyrst og fremst nám þeirra sem ekki hafa ótvíræð réttindi til 

starfa á því skólastigi sem þeir hyggjast starfa á skv. þeim prófum sem þeir hafa 
tekið, sbr. ákvæði laganna um einstök próf. 

Sá sem leitar eftir úrskurði nefndarinnar skal senda ráðuneytinu fullnægjandi 
gögn um nám sitt. 

4. gr. 
Niðurstaða matsins skal leiða í ljós hvað hlutaðeigandi kennara skortir til að 

öðlast full kennsluréttindi á viðkomandi skólastigi. Við matið skal fyrst og fremst 
taka tillit til þess hluta námsins sem ætla má að nýtist beint eða óbeint í kennslu- 
starfinu. 

5. gr. 
Kennarar, sem auka við menntun sína hérlendis eða erlendis með því að sækja 

námskeið eða stunda nám á annan hátt, skulu fá þessa menntun viðurkennda, ef 
eftirtöldum skilyrðum er fullnægt: 

a) að um hafi verið að ræða markvisst nám sem stuðlar að aukinni starfshæfni 
kennarans. 

b) að fyrir liggi matshæf gögn varðandi námið. 
c) að matsnefnd fallist á gildi námsins. 

6. gr. 
Nefndin leitar umsagnar kennarasamtaka þegar hún telur sérstakar ástæður 

til þess. 

7. gr. 
Nefndin kveður sérfræðinga í einstökum greinum eða í skólastarfi sér til að- 

stoðar eða leitar eftir umsögn þeirra eftir því sem hún telur nauðsynlegt. 

Menntamálaráðuneytið, 9. nóvember 1978. 

Ragnar Arnalds. nn 
Birgir Thorlacius. 

6. nóvember 1978. . Nr. 401. 

AUGLÝSING 
4 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á grundvallarverði á 

óverkuðum saltfiski og á söltuðum ufsaflökum 

fyrir framleiðslutímabilið 1. september 

til 31. desember 1978. 

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. september til 31. desember 1978:
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Óverkaður saltfiskur. 
Stórfiskur nr. 1 .........0.000 00. ses nn kr. 684 
Millifiskur nr. Í „.........00000.0 seen — 642 

Smáfiskur 40/60 nr. 1 .......20000000 ene — 547 

Smáfiskur 60/100 nr. 1 .........0000000 0000 — 505 

Verð þessi eru f.o.b. Verðbil verður 4%, er miðast við verðhækkun eingöngu. 

Söltuð ufsaflök. 

15/20 FF .........220000 neee kr. 812 

15/20 AB .......0002000n ene — 687 
21/25 FP ........2002200 0000 — 785 

21/25 AB ....200000000 een — 664 

26/30 FF .......002000000n eens — 751 

26/30 AB ......2000000 neee — 640 

81/35 FF .........00020002 00 — 128 

31/35 AB #.....0000 000 — 616 

36/40 FP #.......20020000 0 — 701 

36/40 AB .......00000 00 — 593 

Verð þessi eru c.i.f. Verðbil verður 5%, 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 

grundvallarverði án verðbils. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 6. nóvember 1978. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds.   
Kristin Magnússon. 

Nr. 402. 10. nóvember 1978. 

REGLUGERÐ 

fyrir Vinnuheimili S.Í.B.S. að Reykjalundi. 

1. gr. 

Stofnunin er eign S.Í.B.S., og rekin af því, svo sem nánar greinir í reglugerð 

þessari. Fjárhagur hennar er aðskilinn öðrum fjármálum sambandsins. 

2. gr. 

Starfssvið. stofnunarinnar er læknisfræðileg, atvinnuleg og félagsleg endurhæfing 

og vinna við vernduð störf. 

3. gr. 

Berkla- og brjóstholssjúklingar skulu hafa forgang samkvæmt lögum SÍBS. 

að á hluta vistrýmis og skjólstæðingar Geðverndarfélags Íslands samkvæmt sér- 

stökum samningi. 

4. gr. 

Stjórn stofnunarinnar skal skipuð 5 mönnum, einum kjörnum af þingi S.ÍB.S., 

tveim kosnum úr hópi stjórnar sambandsins, og tveim kjörnum samkv. lögum nr.
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57/1978 um heilbrigðisþjónustu, þ. e. a. s. af starfsmannaráði og viðkomandi sveitar- 
stjórn. 

Sömu aðilar kjósa jafnmarga varamenn. 
Stjórnin skal kosin til tveggja ára eftir hvert reglulegt sambandsþing. 
Stjórn stofnunarinnar heldur fundi svo oft, sem þörf krefur og skulu fundar- 

gerðir hennar bókaðar. 
Á stjórnarfundum ræður afl atkvæða úrslitum og er fundur lögmætur ef meira 

en helmingur stjórnarinnar situr fund. 

5. gr. 
Stjórn stofnunarinnar ræður framkvæmdastjóra og yfirlækni í samráði við sam- 

bandsstjórn S.Í.B.S. Framkvæmdastjóri og yfirlæknir ráða annað starfsfólk og ákveða 
kjör í samráði við stjórn stofnunarinnar. 

6. gr. 
Reikningsár stofnunarinnar er almanaksárið. Stjórn stofnunarinnar skal gæta 

þess, að vörubirgðir, peningar og aðrar eignir séu rétt taldar um áramót. Reikningar 
stofnunarinnar skulu lagðir fyrir sambandsstjórn, endurskoðaðir af löggiltum endur- 
skoðanda, til samþykktar. 

1. gr. 
Stjórnin ákveður laun og hámarksvinnutíma þeirra sem vinna vernduð störf. 

8. gr. 
Yfirlækni og framkvæmdastjóra er heimilt að vísa þeim vistmanni burt af 

heimilinu, sem með hegðun sinni veldur truflunum eða verður uppvís að vanrækslu 
við störf sín. 

9. gr. 
Stjórn S.Í.B.S. getur breytt reglugerð þessari að fenginni umsögn eða tillögu 

stjórnar og yfirlæknis stofnunarinnar, enda verði breytingar staðfestar af heilbrigðis- 
málaráðuneytinu. 

10. sr. 
Reglugerð þessi staðfestist hér með skv. lögum nr. 57/1978 til að öðlast gildi 

þegar í stað. Jafnframt er úr gildi felld reglugerð nr. 12 24. janúar 1945 með síðari 
breytingum. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 10. nóvember 1978. 

Magnús H. Magnússon. 

20. október 1978. j Nr. 403. 

AUGLÝSING 

um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40 23. apríl 1968 og að fengnum 
tillögum borgarráðs hefir eftirfarandi verið ákveðið: 

1. Njarðargata verður aðalbraut, þó þannig að umferð um hana víki fyrir umferð 
um Hringbraut og Sóleyjargötu.
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2. Frakkastígur verður aðalbraut milli Skólavörðustígs og Njálsgötu, þó þannig 

að umferð um hann víki fyrir umferð um Njálsgötu. 

3. Stöðvunarskylda fyrir hægri beygju af Litluhlið til vesturs inn á Hafnarfjarðar- 

veg verður felld úr gildi, en í staðinn komi biðskylda. 

4. Akstur annarra ökutækja en strætisvagna verður bannaður um stig milli Hjalla- 

vegs og Flúðasels. 

Ákvæði auglýsingar þessarar taka gildi 1. nóvember 1978. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 20. október 1978. 

Sigurjón Sigurðsson. 

Nr. 404. j 21. apríl 1978. 

AUGLÝSING 

um skiptingu kennslustunda milli námsgreina í 1.—9. bekk grunnskóla 

skólaárið 1978— 1979. 

Bekkur 

1 2 3 4 5. 6 1 8 9 

Móðurmál ..........00...... 9 8 6 5 5 
Stærðfræði ...............00... 5 5 5 5 5 

Saga, félagsfræði, landafræði ..... 16 16 18 20 
Kristinfræði ..........0..0..... 7 7 
Líffræði, eðlis- og efnafræði ...... 14 14 

Heimilisfræði .................. 
Tónmennt .......00.0000.... x | | 
Mynd- og handmennt ........... 4 4 6 8 56 6 

Danska ........00.0..0000 0... J 3 3 3 4 4 

Enska .......0..20200 00 3 4 4 4 

Íþróttir! 0. 2 2 2 2 3 3 3 3 3 
Valgreinar .......000...00.0... 10—16 

Nem. stundir .........0.000.... 22 22 26 30 33 35 35 35 3137 

Skiptistundir .................. 2 3 3 3 4 5 
  

Kenn. stundir ................. 22 22 28 33 36 38 39 40 
  

1. Við tilgreinda íþróttatíma bætist sund. 

1) Stundaskrárviðmiðun þessi kemur í stað auglýsingar nr. 184/1977 um skipt- 

2) 

ingu kennslustunda milli námsgreina í 19. bekk skólaárið 1976—77. 

Auk þess vísast til aðalnámskrár grunnskóla og ennfremur til gagna varð- 

andi kennslu í einstökum greinum sem skólum verða send. 

Miðað við stundaskrárviðmiðun fyrir skólaárið 1977--78, þá hafa eftirtaldar 

breytingar verið serðar: 

a) Fjöldi kennslustunda í einstökum greinum er ekki tiltekinn nema í 69. 
bekk í móðurmáli, stærðfræði og dönsku, í 6—9. bekk í ensku og í íþróttum 
í öllum bekkjum. Að öðru leyti er aðeins tilgreint um stundafjölda í greina- 
flokkum og getur hver skóli um sig ákveðið kennslu í einstökum greinum 
innan þess ramma sem tilgreindur er. Þó er ekki heimilt að fella niður 
kennslu í námsgrein nema þá tímabundið og að höfðu samráði við hlutað- 

eigandi fræðslustjóra. 
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3) 

4) 

ð) 

b) Fjöldi vikulegra nemendasiunda í 7. og 8. bekk hefur verið lækkaður úr 

37 stundum í 35 stundir og lágmarksfjöldi vikustunda í 9. bekk úr 33 stund- 

um í 31 stund. Einnig hefur nemendastundum í 4. bekk verið fækkað um 

eina. Hins vegar hefur verið fjölgað um 2 stundir í 1. bekk og Í stund 

í 2. bekk. 
Ekki er gert ráð fyrir sérstökum stundum til valgreina í 8. bekk. Þó 

er heimilt að gefa nemendum kost á þeim ef skólar telja að unnt sé að 

fullnægja markmiðum námskrár með færri stundum en tilgreint er Í stunda- 

skrárviðmiðuninni. Þetta skal þó ekki gert nema að höfðu samráði við 

fræðslustjóra. 

c) Skiptistundir eru ætlaðar til að skipia bekkjum í kennslustundum t. d. heim- 
ilisfræði, mynd- og handmennt o. fl. greinum. Er bent á að tímabundin 
skipting bekkja getur verið hagkvæm t. d. þegar byrjað er á nýrri náms- 
grein og má Í því sambandi benda á dönsku í 4. bekk, ensku í 6. bekk 

o.s.frv. Enda þótt þessar stundir séu skráðar í 3—8. bekk er heimilt að 

nýta þær í 1. og 2. bekk ef henta þykir aðfengnu samþykki fræðslustjóra. 

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 hámarks- 
ákvæða 9. gr. reglugerðar nr. 213/1975 um rekstrarkostnað grunnskóla. Þessar 

stundir eru ætlaðar til námsaðgreiningar t. d. með því að skipta bekkjardeild í 
kennslu þegar tilteknir námsþættir eru kenndir eða með frjálsu viðbótarnámi 
hvorttveggja án þess að föst stundaskrá nemenda lengist fyrir vikið. Heimilt 

er skólastjóra, ef hann telur sérstaka ástæðu til, að flytja hluta umræddra 
stunda milli aldursárganga. 
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. 
Námsgreinum í 9. bekk er skipt í tvo flokka, kjarna og valgreinar. Í kjarna 
eru þessar greinar: móðurmál, stærðfræði, enska, danska og íþróitir, og skulu 

allir nemendur taka þær. 
Valgreinar eru: 

a) Saga, félagsfræði og landafræði .............0002000 0000... 4 stundir 
b) Líffræði, eðlis- og efnafræði .......02.000.0 0... 4 stundir 
c) Mynd- og handmennt .........220000 00 0000 nn 4 stundir 
d) Aðrar gr€inar  .......2200000..nn enn 8 stundir 

Í flokknum aðrar greinar eru m.a. þessar: 

Kynning atvinnuvega, 
viðskiptagreinar, 

vélfræði, 

heimilisfræði, 

tækniteiknun, 

tónmennt — hljóðfæraleikur — kórstarf. 

Að sjálfstögðu geta einstakir skólar bætt við þennan lista ef þeir vilja 
gefa nemendum sínum kost á fleiri greinum. Hér er einkum lögð áhersla á 

verklegt nám og kynningu atvinnuveganna. Í þessu sambandi er sérstaklega 
bent á að nýta sem best þá aðstöðu sem er fyrir hendi til kennslu í heimilis- 

fræði. 
Nemendur skulu velia annað hvort sögu, félagsfræði og landafræði 4 st. 

eða líffræði, eðlis- og efnafræði 4 st. Nemendur geta einnig valið báðar grein- 
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6) 

7) 

8) 
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arnar, 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 ein- 
stökum námshópum skulu eigi vera færri nemendur en 12. 

Tiltekið val í 9. bekk takmarkar ekki möguleika nemenda til framhalds- 
náms að því tilskildu að þeir hafi fullnægt þeim lásmarkskröfum um náms- 
árangur sem gerður er til inngöngu í framhaldsskóla. 
Á sama hátt og undanfarin ár en stundaskráin gerð þannig að í öllum bekkjum 
er miðað við 40 mínútna stundir. Þrátt fyrir þessa 40 minúna viðmiðun er 
heimilt að hafa einstakar kennslustundir lengri eða skemmri, t.d. allt frá 

20 mín. og upp í 80 mín. eftir því sem heppilegt er talið frá kennslufræðilegu 
sjónarmiði og með hliðsjón af þeim viðfangsefnum sem unnið er að. 

Þess skal þó gætt að heildarfjöldi kenndra stunda á viku sé að jafnaði sá 
sem stundaskráin tilgreinir. 
Æskilegt er, og í sumum tilvikum skylt, að veita nemendum fræðslu um til- 
tekin atriði sem ekki koma fyrir í námsefni einstakra greina, t.d. umferðar- 
mál, fíknilyf, kynlíf o. fl. Þessar greinar eru þess eðlis að þær er hagkvæmast 
að kenna á námskeiðum, löngum eða stuttum eftir atvikum. Er ekkert við 
það að athuga þótt vikulegur fjöldi kennslustunda víki um skeið nokkuð frá 
því sem stundaskráin ákveður ef þess er gætt að meðalstundafjöldi hvers nem- 
anda á viku yfir allt skólaárið sé sem næst því sem tilgreint er. 

Þá skal leitast við að halda uppi kórstarfi svo og fjölbreyttu félagsstarfi. 
Stundir til þessarar starfsemi getur skóli tekið af kvóta sínum samkvæmt 10. 
og 14. gr. reglugerðar nr. 213/1975 um rekstrarkostnað grunnskóla. 
Stærð aldursflokka er víða þannig að mikil óhagkvæmni verður í rekstri skóla 
ef viðmiðunarstundaskrá er fylgt nákvæmlega. Það skal því endurtekið að 
stundaskrána ber að skoða sem viðmiðun en ekki nákvæmt fyrirmæli. Sam- 
kennsla mismunandi árganga, eða bekkjardeilda í sama árgangi í vissum grein- 
um, er kennsluform, sem víða er beitt með góðum árangri, bæði í litlum og 
stórum skólum. Þessi tilhögun gerir kröfu um aukna samvinnu kennara en 
býður upp á fjölbreytni og aukinn sveigjanleika í skólastarfi auk þess að þær 
stundir sem skólar hafa til ráðstöfunar nýtast í mörgum tilvikum betur. Ekki 
er unnt að gefa neinar algildar reglur í þessu efni og er nauðsynlegt að kenn- 
arar þreifi sig áfram um hagkvæmar leiðir. 

Hér á eftir fer dæmi um hugsanlega stundaskrá fyrir skóla með fáa nem- 

endur. 
Nemendum er skipt í þrjár deildir, þ.e. yngri deild 7—-9 ára, eldri deild 

10—12 ára og unglingadeild 13—15 ára. 
    
  

y-deild e-deild u-deild 

Móðurmál ...........00.. 0000 9 5 
Stærðfræði ...........02.0000. 2. 5 5 
Saga, félagsfræði, landafræði ........................... 16 1 
Kristinfræði .............00..002 0000 7 
Líffræði, eðlis- og efnafræði ..............20... 0... Í 14 
Heimilisfræði .................0.. 0000. 
Tónmennt ........22200. 0000 N 
Mynd- og handmennt .........0.0.00.000. 0000... Í5 6 
Danska ..........000000 000 nn 3 4 
Enska ..........02000200000 nr 4 
Íþróttir! ............... 2 3 3 
Valgreinar ...........0..000e 0 

  

23 383 35      
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Þegar kennsla hefst í ensku hjá 12 ára börnum verður að fella niður 
kennslu í annarri grein í staðinn. Sama gildir um valgreinar í unglingadeildum. 

Með þessari skiptingu fá nemendur kennslu í jafnmargar vikustundir á 
9 árum og stundaskráin gerir ráð fyrir. 

9) Fagnámstjórar menntamálaráðuneytisins, eða sérstakir trúnaðarmenn þess, leið- 
beina við kennsluáætlanir, námsefni og kennslu í einstökum greinum. Rétt er 
að skólastjórar og kennarar snúi sér beint til þessara aðila eftir því sem þörf 
krefur og ástæða þykir til. 

10) Óski skóli eða skólahverfi eftir því að gera tilraunir í sambandi við kennslu 

skal umsókn um leyfi til slíks send menntamálaráðuneytinu fyrir maílok, ásamt 
greinargerð fyrir ástæðum til nýbreytninnar, kennsluskipan, kennslukröftum 
og kostnaðaráhrifum. 

Athugasemd þessi á við breytingar sem eru verulegar og víkja frá gildandi 
námskrá og reglugerðarákvæðum. Um önnur og smærri frávik, sjá 3. lið. 

11) Minnt skal á að nemendum er heimilt að þreyta próf í norsku eða sænsku og 
sleppa dönsku í staðinn. Þess er tæplega að vænta að grunnskólar geti að 
jafnaði boðið nemendum kennslu í öðru Norðurlandamáli en dönsku, en skóla- 
stjórar og kennarar eru beðnir að vera þeim nemendum, sem ekki læra dönsku, 
til aðstoðar við að skipuleggja sjálfsnám, eða annað nám sem þeir kunna að 
eiga kost á því máli sem þeir leggja stund á. 

12) Ákvæði laga um grunnskóla nr. 63/1974 um kennslutíma o. fl. koma ekki að 
fullu til framkvæmda fyrr en eftir nokkurn tíma, enda gerir 88. gr. laganna 
ráð fyrir því að lögin komi til framkvæmda „svo fljótt sem aðstæður leyfa 
í hverju skólahverfi að dómi menntamálaráðuneytisins þó eigi síðar en innan 
10 ára frá gildistöku“. 

Að því er varðar vikulega stundaskrá nemenda í 19. bekk grunnskóla og 
kennsluskipan innan ramma hennar koma ákvæði laga um grunnskóla til fram- 

kvæmda á skólaárinu 1977— 1978 að því marki sem tilgreint er í aðalnámskrá grunn- 
skóla og þessari auglýsingu ásamt skýringum. 

Lenging skólaskyldu úr 8 árum í 9 kemur ekki til framkvæmda að svo stöddu 
sbr. 88. gr. grunnskólalaga og ákv. til bráðabirgða. 

Í menntamálaráðuneytinu, 27. apríl 1978. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 

| Birgir Thorlacius. 

14. nóvember 1978. . Nr. 405. 

AUGLYSING 

um nýtt fasteignamat. 

Samkvæmt ákvæðum 26. gr. laga nr. 94/1976 um skráningu og mat fasteigna 
hefur Yfirfasteignamatsnefnd ákveðið framreikningsstuðla fyrir skráð malsverð 
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 skráð matsverð allra fasteigna í landinu 
skuli vera 1.42. 

Á vegum Fasteignamats ríkisins hafa verið samdar nýjar fasteignamatsskrár, 
þar sem matsverð einstakra fasteigna er skráð skv. þeim framreikningsstuðli, sem
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ákveðinn hefur verið skv. framanskráðu og með hliðsjón af þeim afskriftarreglum, 
sem gilda um hinar ýmsu tegundir fasteigna. Hinar nýju fasteignaskrár innihalda 
einnig þær matsbreytingar er Fasteignamat ríkisins hefur framkvæmt á einstökum 
eignum svo sem við endurskoðun á eldri mötum og vegna úrskurða á kærum er 
kunna að hafa leitt til matsbreytinga. 

Hefur fjármálaráðherra staðfest heildareintak hins nýja fasteignamats, eins 
og það er ákveðið með ofangreindum hætti. Fasteignamatsskrár liggja frammi til 
sýnis á skrifstofu Fasteignamats ríkisins, Suðurlandsbraut 14, Reykjavík. Jafnframt 
verður eigendum fasteigna send sérstök tilkynning um breytingu á matsverði við- 
komandi fasteigna. 

Með vísun til laga nr. 94/1976 tilkynnir ráðuneytið hér með, að nýtt matsverð 
fasteigna, sem ákveðið er með ofangreindum hætti og fram kemur í staðfestum 
skrám Fasteignamats ríkisins, tekur gildi frá og með 1. desember 1978. 

Með auglýsingu þessari fellur úr gildi auglýsing nr. 441/1977 frá 27. desember 
þess árs. 

Fjármálaráðuneytið, 14. nóvember 1978. 

Tómas Árnason.   
Gunnlaugur Claessen. 
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REGLUGERÐ 

um fasteignaskráningu og fasteignamat. 

1. gr. 
Skráning á fasteignum skal fela í sér nýjustu upplýsingar sem tiltækar eru um 

eftirtalin atriði, sem fasteign varðar, auk nauðsynlegra greinitalna hverrar fasteignar: 

1. Upplýsingar um land: 
Nafn lands. 
Flatarmál lands, eftir gæðaflokkum ef við á. 

Merki landa og lóða eða vísan til hvar þau eru skráð. 
Aðalnotkun. 
Aukanotkun. 
Réttindi til nota af öðru landi sem eigninni fylgir. 
Kvaðir, sem á eign hvíla. 
Hlunnindi. 
Tegund eignar- eða umráðaréttinda yfir landinu. 
Lok leigutíma, ef við á. 

Ársleiga, ef við á. 

Tilvitnun til mannvirkja á landinu. 
Matsverð. 

2. Upplýsingar um mannvirki: 
2.1. Upplýsingar um mannvirki sem heild. 

Nafn mannvirkis, ef það er annað en lóðar. 
Aðalnotkun. 
Aukanotkun. 
Gerð, eftir nánari ákvörðun. 

Byggingarár. 
Byggingarstig, ef við á.
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Byggingarefni. 
Byggingarlag, fjöldi hæða o. þ. h. 
Fjöldi skráningarhluta. 
Grunnflatarmál mannvirkis. 
Gólfflatarmál mannvirkis. 
Rúmmál mannvirkis. 
Tegund hitunarkerfis (ofnar, lofthitun, geislahitun) 

Hitagjafi (heitt vatn, olía, kol, rafmagn). 
Tenging við rafveitu. 
Tenging við vatnsveitu. 
Tenging við skolpveitu. 
Sameign. 
Matsverð, ef ekki er um fleiri sérgreinda hluta mannvirkis að ræða. 

2.2. Upplýsingar um sérgreinda hluta mannvirkis. 
Nafn, ef við á. 

Greinitala skráningarhluta mannvirkis. 
Rúmmál og flatarmál skráningarhluta. 
Aðalnotkun. 
Aukanotkun. 
Byggingarstig, samkvæmt nánari ákvörðun. 
Ásigkomulag. 

Tegund eignar- og umráðaréttinda yfir skráningarhluta. 
Matsverð. 

2.3. Sérstakar upplýsingar um íbúðir. 
Fjöldi herbergja. 
Eldhús. 
Eldunaraðstaða. 
Baðherbergi. 
Snyrting. 
Sérþvottahús. 
Lofthæð. 

3. Upplýsingar um eigendur og/eða umráðamenn. sem skráðar skulu um land og 

mannvirki eða skráningarhluta mannvirkis, eftir því sem við á. 

Nafn eiganda og nafnnúmer eða fyrirtækisnúmer. 
Nafn umráðamanns og nafnnúmer eða fyrirtækisnúmer. 
Nafn ábúanda og nafnnúmer eða fyrirtækisnúmer. 
Nöfn eigenda annarra réttinda yfir hinni skráðu eign ásamt nafnnúmeri eða 
fyrirtækisnúmeri. 
Þar sem um er að ræða leigjendur skal skráning takmörkuð við leigjendur 
að heilum skráningarhlutum. 

4. Sérgreindar upplýsingar um bújarðir. 
Nafngreina skal eiganda iarðar og ábúanda. Einnig skal tilgreina nöfn eigenda 
annarra réttinda yfir hinni skráðu eign ásamt nafnnúmeri eða fyrirtækisnúmeri. 
Að auki skulu skráðar upplýsingar, sem varða búskaparstöðu og legu gagn- 
vart þjónustu, eftir því sem henta þykir. 

2. gr. 
1. Í lok hvers árs skal Fasteignamat ríkisins gefa út fasteignaskrá til nota fyrir 

opinbera aðila, og geymi hún nýjustu upplýsingar um skráningu og mat fast- 
eigna.
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Fasteignaskrá skal greina: 
2.1. Heiti eignar og greinitölu. Ennfremur skal lýsa því hvernig eignar- og 

afnotarétti sé háttað, án þess þó að rétthafar séu þar nafngreindir, svo 
sem hvort land er einstaklingseign eða í eigu bæjar- eða sveitarfélaga 
og hvort land er leigt eða í afnotum eigenda sjálfra. Þá skal og til- 
greina sér, eftir því sem heimildir leyfa: 

2.1.1. Í sveitum: Stærð og matsverð túna og annarrar ræktunar. Matsverð á 
öðru landbúnaðarlandi, hlunnindum, íbúðarhúsum og loks öllum úti- 

húsum sem ætluð eru til búskapar. 
2.1.2. Í þéttbýli: Stærð og matsverð sérskráðs lands og matsverð hvers mats- 

hluta á hinu sérskráða landi. Á sama hátt skal skrá þær fasteignir utan 
þéttbýlis, sem ekki tilheyra búrekstri, svo sem sumarbústaði, skóla, sam- 
komuhús o. fl. 

22. Byggingarefni, aldur. 
2.3. Loks skal, eftir því sem við verður komið, birta nöfn og nafnnúmer 

þinglýstra eigenda viðkomandi fasteignar samkvæmt upplýsingum við- 
komandi sveitarstjórnar, sbr. 9. gr. laga nr. 94/1976. 

3. gr. 
Allar fasteignir á landinu, sem ekki eru sérstaklega undanteknar skv. 4. gr. 

reglugerðar þessarar, skulu metnar til peningaverðs. 
Í samræmi við nánari reglur í 5——9. gr. skal meta land og mannvirki, sem við 
það eru skeytt, ásamt hvers konar verðmætum er fylgja samkvæmt ákvæðum 
laga og samninga eða öðrum gildum heimildum. Með slíkum verðmætum skulu 
talin umráð og not annarra fasteigna, svo sem ítök og ískyldur, sbr. nánar 

í 5. mgr. 8. gr. 
Meta skal hús og önnur mannvirki þótt eigi fylgi réttindi yfir landi, en 
geta skal greinilega þessarar aðstöðu um lóðarréttindin. 
Þótt fasteign sé undanþegin mati, skal yfirleitt greina hana á fasteignamats- 
skrá og upplýsingar um hana samkvæmt nánari fyrirmælum Fasteignamats 
ríkisins, sbr. 5. gr. og 3. mgr. 9. gr. laga nr. 94/1976 um skráningu og mat 

fasteigna. 
Halda skal mannvirki á fasteignaskrá uns það er rifið með öllu eða fjarlægt 
á annan hátt. 
Eigi sjaldnar en á 8—10 ára fresti skal sera sérstaka athugun á upplýsingum, 
er varða skráningu og mat einstakra fasteigna. 

4. gr. 
Þessar eignir eru undanþegnar fasteignamati: 

Vegir, götur og torg sem eru Í eign ríkis- eða sveitarfélaga, og ætluð eru al- 
menningi til umferðar án endurgjalds, ásamt tilheyrandi landsvæðum og mann- 
virkjum í þágu samgangna, svo sem brúm, ljósastólpum, götuvitum, umferðar- 
skiltum, vegvísum, gjaldmælum og biðskýlum. 
Hvers konar svæði í eigu ríkis eða sveitarfélaga, sem ætluð eru til fegrunar 
eða í þágu almennings til umferðar eða dvalar án endurgjalds. 
Rafveitur, þ. á m. línur tl flutnings raforku ásamt burðarstólpum og spenni- 
stöðvum. Meta skal eftir venjulegum reglum hús, sem reist eru yfir aflstöðvar 
og spennistöðvar, og þær lóðir, er þau standa á. 
Vatnsveitur, þ.ám. brunnar, geymar og dælubúnaður. Skólpveitur, þ.á m. 
skólpleiðslur og hreinsibrunnar. 
Uppfyllingar og dýpkanir til hafnarbóta, ásamt bryggjum og hafnargörðum, ef 
höfn er eign hafnarsjóðs samkvæmt hafnalögum nr. 45/1973, eða ríkis eða
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sveitarfélags. Land á hafnarsvæði, sem ekki er í beinum tengslum við hafnar- 
gerðina, er ekki undanþegið mati né heldur dráttarbrautir, þurrkvíar eða önnur 
slík mannvirki, þótt í eigu framangreinds aðila sé. 
Flugbrautir flugvalla í eigu opinberra aðila, ásamt Þbrautarljósum og öðrum 
búnaði flugbrauta, svo sem aðflugs- og lendingartækjum, og ennfremur þau 
landsvæði umhverfis flugbrautir, sem eru ónýtanleg vegna flugumferðar. 
Lönd, sem í samræmi við gildandi reglur hafa verið ákveðin greftrunarstaðir 
manna, ásamt mannvirkjum sem eru í beinum tengslum við það markmið. 
Fjarskiptavirki í eigu opinberra aðila, en meta skal þó eftir venjulegum reglum 
hús, sem reist eru yfir fjarskiptavirki, svo og lóðir og lönd, sem fjarskipta- 
virki eða hús yfir þau standa á. 
Mannvirki í afnotum eða forráðum varnarliðs Bandaríkja Norður-Ameríku, 
svo og lóðir og lendur, sem því hefur verið lagt til samkvæmt ákvæðum laga 
nr. 110/1951. 
Vitar. 

5. gr. 
Taka skal til sjálfstæðs mats, ásamt tilheyrandi mannvirkjum, hverja lóð og 
land, sem vegna sérgreinds eignar- eða afnotaréttar, hagnýtingar, auðkenningar 
eða merkja, þykir eðlilegt að telja afmarkaða eind, sbr. nánari reglur í 2—-10. 
mgr. þessarar greinar. 
Hver jörð, sem hefur sérstök bæjarhús og afskipt tún og engi, skal metin sér 
til verðs, hvort sem hún telst lögbýli eða eisi og hvort hún er býli byggt úr 
landi annarrar jarðar eða eigi. 
Eyðijarðir og óbyggðar lóðir og lendur skal meta sér til verðs, sbr. ennfremur 
6. og 7. mgr. 
Meta skal sérstaklega ítök og önnur fasteignaréttindi, er ekki fylgja neinni 
ákveðinni fasteign, svo sem vatnsréttindi, námuréttindi, veiðiréttindi, beitar- 
réttindi og jarðhitaréttindi, sem seld hafa verið undan jörðum og hefðu verið 
metin með jörðum, ef aðskilnaður hefði ekki átt sér stað. Því aðeins skal meta 
slík réttindi, að þau verði talin arðgæf, þegar mat fer fram. 
Afréttarlönd, sem eru í eigu sveitarfélaga eða sameign fleiri jarða og aðallega 
eru notuð til upprekstrar, skal ekki meta sérstaklega, en taka skal upprekstrar- 
réttinn til greina við mat þeirra jarða, sem hann eiga. Sama á við um skila- 
réttir og gangnamannakofa. 
Lönd, sem eru í erfðafestu, skal meta sér, hvort sem mannvirki hafa verið 

reist þar eða eigi. 
Meta skal sér allar eignar- og leigulóðir, svo og hvers konar eignar- og leigu- 
lönd, þar á meðal sumarbústaðalönd. 
Meta skal sér íbúðir fjölbýlishúsa, sbr. lög nr. 59/1976, ásamt hlutdeild í lóð 
og annarri sameign, enda liggi skipting fyrir í þinglýstum heimildum. Að full- 
nægðu síðastgreindu skilyrði, skal einnig í öðrum tilvikum taka til sjálfstæðs 
mats einstaka hluta mannvirkja, sem vegna sérgreinds eignarréttar eða sér- 
stakrar notkunar er eðlilegt að fara með sem sjálfstæðar eindir. 
Þrætusvæði milli fasteigna má meta sér í lagi. 
Nú rís ágreiningur um, hvort um sérstaka fasteign sé að ræða eða ekki, og 
sker þá Yfirfasteignamatsnefnd úr. 

6. gr. 
Mati skal haga þannig, að tilteknir þættir fasteignar séu metnir til grunnverðs, 
en síðan skal meta gangverð eignar í heild. 
Hús og önnur mannvirki skulu metin ásamt fylgifé sínu. Til fylgifjár teljast



Nr. 406. 830 3. nóvember 1978. 

þeir munir, sem tilheyra mannvirki samkvæmt þeirri notkun, sem það er ætlað 
til, og almennt er gengið út frá að fylgi mannvirki af því tagi, sem um er að 
ræða. Til fylgifjár teljast þó ekki, þótt skeyttar séu við fasteign, vélar né 
önnur tæki til atvinnurekstrar né heldur heimilisvélar, að frátöldum eldavélum. 

Mannvirki í byggingu skal að jafnaði meta einu sinni á ári miðað við það 
ásigkomulag, sem þau eru þá í. Mannvirki eða einstaka hluta þeirra skal þá 
fyrst taka í fasteignamat, er þeir teljast fokheldir. 
Mannvirki, sem horfa fyrst og fremst til aukinna nota og arðs af landi, svo 
sem vegir, brýr og girðingar, eða horfa almennt til bættrar búskaparaðstöðu, 
eins og vatnsleiðslur og raflínur til bæja, skulu eigi metin sérstaklega, en við 
mat á landi skal tekið tillit Hl aukins verðmætis, sem frá mannvirkjunum 

stafar. 

7. gr. 
Mati til grunnverðs skal haga þannig, að einstakir þættir fasteignar séu metnir 
til verðs, sbr. 2—5. mgr. þessarar greinar. 

Meta skal verð lands og lóða Hl srunnverðs með hliðsjón af líklegu söluverði 
sambærilegs lands í því héraði, sem um er að ræða. Skal þar tekið tillit til 
hvers konar kosta á hagnýtingu eignar að frátöldum hlunnindum, er meta á 
sérstaklega til srunnverðs skv, 5. msr. þessarar greinar. Við mat lands og lóða 
til frumverðs, skal gæta matssjónarmiða samkvæmt 8. gr. reglugerðar þessarar, 

eftir því, sem við á. 

Meta skal mannvirki til grunnverðs með því að miða við byggingarkostnað 
(endurstofnverð) samsvarandi mannvirkis. Taka skal tillit til ásigkomulags 
mannvirkis, fyrst og fremst áhrifa aldurs miðað við byggingarefni, viðhald og 

bygsingarlag. 
Tún og önnur ræktun landbúnaðarlands skal metin á grundvelli endurræktunar- 

kostnaðar. 
Hlunnindi af veiði, reka, dún-, eggja- os fuslatekjn svo og jarðhita skal að 
jafnaði meta til grunnverðs með því að tífalda árlegan nettóarð, sem af þeim 
fæst eða telja má eðlilegt að af þeim mætti hafa. 

  

8. gr. 
Mat fasteignar í heild skal miða við það sangverð, umreiknað til staðgreiðslu, 
sem líklegt er að hún mundi hafa í kaupum og sölum. Auk grunnverðs, sbr. 
7. gr. reglugerðar þessarar, skal einkum hafa til hliðsjónar þau atriði sem 

talin eru í 2—-6. mgr. þessarar greinar. 
Hafi fasteign verið seld eða verið metin vegna lántöku, vátryggingar eða af 
öðrum ástæðum á síðustu tíu árum áður en mat fór fram, skal hafa hliðsión 
af því sölu- eða matsverði, en gæta skal almennra breytinga á verðlagi fast- 
eigna, sem orðið hafa frá virðingar- os söludegi til matsdags. Þá skal tekið 
tillit til lánskjara við sölu og verðmælis útgefinna skuldabréfa. Á sama hátt 

má hafa hliðsjón af mats- og söluverði fasteigna í grendinni. 
Taka skal tillit til tekna, sem af fasteign stafa, landfræðilegrar legu hennar 

og afstöðu til annarra fasteigna. Ennfremur legu fasteignar við samgöngum, 
viðskiptum og atvinnurekstri og hagnýtingarkostum hennar með hliðsjón af 
bví og almennum ákvæðum löggjafar um byggingar- og skipulagsmál, vega- 
lögum og hvers konar friðunarlöggjöf,, svo og ákvörðun þeirra stjórnvalda, 
er um slík málefni fjalla. Eigi skal taka tillit til sérstakra ákvæða eða reglna 
um hámarkssöluverð fasteigna. 
Taka skal til greina landshætti alla á þeim stað, þar sem fasteign er, þróun 

atvinnumála þar, svo og það, hvernig þar er háttað viðskiptum, samgöngum, 
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menntunaraðstöðu, heilbrigðisþjónustu og hvers konar þjónustu annarri af hálfu 

hins opinbera eða einkaaðila. 
Við ma! á gangverði fasteisnar skal eigi taka tillit til veðskulda, sem hvíla á 

fasteign, né heldur leigukjara, ef fasteign er leigð, nema að því leyti, sem 

slíkt er til upplýsingar um gangverð eignar. Til kvaðar skal taka tillit með 

þeim hætti, að hún sé metin til lækkunar á verði hinnar kvaðarbundnu eignar, 

en rétthafa til eignar, eftir atvikum með því að hækka verð þeirrar fasteignar, 

sem ítak eða annar slíkur réttur fylgir. 
Mat lóða skal miðast við sennilegt söluverð slíkra lóða í því þéttbýlishverfi, 
sem um er að ræða, enda sé lóðin hæf til tilætlaðra nota, svo sem byggingar 
íbúarhúss, iðnaðarhúss eða fyrir annan atvinnurekstur. Skal leitast við að 
finna út lóðarverð í viðkomandi hverfi. Ber við slíkt almennt mat að taka 
tillit til þeirra atriða, sem hafa almennt áhrif á lóðarverð í hverfinu, svo 

sem afstöðunnar milli íbúðarhúsa os atvinnuhúsnæðis. þéttbýlis umhverfis við- 

skiptahverfi, samganena, venjubundinnar aðsóknar almenninss að einstökum 
verslunarhverfum, hagnýtingar oe hasnýtingarkosta með hliðsjón af almennum 
ákvæðum laga um byggingar- og skipulagsmál og ákvörðunum yfirvalda, sem 
um slík málefni fjalla. Þá ber að taka tillit til þess tilkostnaðar, sem það 
hefur haft í för með sér að sera lóð hæfa til þeirra nota, sem hún er í. Við 

mat lóða skal fylgt sömu grundvallarreglum hvort sem um er að ræða eignar- 

lóð eða leigulóð. 
Við sjálfstætt mat sérstakra hluta mannvirkis, sbr. 8. mgr. 5. gr., skal taka 

tillit til þess, ef afnot einstaks eða einstakra hluta verður að telja verðmætari 

en not mannvirkis að öðru leyti. svo sem vegna betri aðstöðu til hagnýtingar 

legu lóðar við verslun og viðskiptum. 

Bújarðir skulu metnar miðað við notkun þeirra til búskapar, á meðan þær eru 

nýttar þannig, en fullt tillit skal taka til hlunninda og annarra sérstakra verð- 

mæta. 
Skráð matsverð fasteignar skal vera gangverð, umreiknað til staðgreiðslu, sem 
ætla má að eignin hefði haft í kaupum og sölum í nóvembermánuði næsta á 
undan matsgerð. Við útreikning staðsreiðsluverðs skal miða við raunverulegt 

verðmæti lána, sem tíðkast að veitt sén á hluta kaupverðs við sölu. Skal þar 

taka tillit til þess, hvernis neningamálum er háttað á hverjum tíma, svo og 

öðrum aðstæðum sem máli skipta. 

9. gr. 
Heildarmatsverð fasteignar skv. 8. gr. skal eftir því sem við á, skipta niður 

í eftirtalda þætti: 

1. Matsverð lands eða lóðar. 
2. Matsverð ræktunar, þegar um landbúnaðarland er að ræða. 
3. Matsverð hlunninda. 
4. Matsverð mannvirkja. 

Við skiptingu matsverðs samkvæmt þessari grein skal þess gætt, að mismunur 

á verðmæti fasteigna vegna mismunandi legu komi eftir því, sem efni standa 
z 

til, fram í mismunardi land- eða lóðarverði. 

10. gr. 
Fasteignamati ríkisins er heimilt að ráða í fullt starf með þriggja mánaða 
uppsagnarfresti fimm umdæmisfulltrúa, er starfi hver um sig í eftirtöldum um- 
dæmum utan Reykjavíkur: 

B 106
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1. Í umdæmi, sem nær yfir Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, Snæfellsness- og 
Hnappadalssýslu, Dalasýslu, Barðastrandarsýslur og Ísafjarðarsýslur og alla 
kaupstaði á svæðinu. 

2. Í umdæmi, sem nær yfir Strandasýslu, Húnavatnssýslur, Skagafjarðarsýsln, 
Eyjafjarðarsýslu og Þingeyjarsýslur og alla kaupstaði á svæðinu. 

3. Í umdæmi, sem nær yfir Múlasýslur og Austur-Skaftafellssýslu og alla kaup- 
staði á svæðinu. j 

4. Í umdæmi, sem nær yfir Vestur-Skaftafellssýslu, Rangárvallasýslu, Árnes- 
sýslu og Vestmannaeyjar og alla kaupstaði á svæðinu. 

5. Í umdæmi, sem nær yfir Gullbringu- og Kjósarsýslu og alla kaupstaði á 
svæðinu. 

2. Umdæmisfulltrúar skulu aðstoða Fasteignamat ríkisins við öflun upplýsinga um 
fasteignir og við mat þeirra, eftir nánari ákvörðun stofnunarinnar. 

3. Fasteignamat ríkisins ákveður aðsetur og starfsaðstöðu umdæmisfulltrúa, að 

fengnu samþykki fjármálaráðherra. 
4. Fasteignamat ríkisins getur með samþykki fjármálaráðherra ákveðið fjölgun 

umdæma samkvæmt þessari grein svo og breytt mörkum umdæma með öðrum 
hætti. 

11. gr. 
1. Til að auðvelda Fasteignamati ríkisins sagnasöfnun, sbr. 13. gr. laga nr. 

94,/1976, til úrvinnslu upplýsinga um gangverð fasteigna við kaup og sölu og 
breytingar á því, er skylt bæði fasteignasölum og öðrum aðilum, er milligöngu 
kunna að hafa um fasteignaviðskipti, að senda Fasteisnamati ríkisins samrit allra 
kaupsamninga strax og þeir hafa verið gerðir. Kaupsamningar skulu innihalda, svo 
eigi verði um villst, lýsingu hinnar seldu eignar og staðsetningu. 

2. Kaupsamningar skulu einnig hafa að geyma heildarsöluverð eignar og greiðslu- 
skilmála, s.s. sundurliðun á veittum lánum og yfirteknum skuldum, lánstíma og 
vaxtakjör, útgáfudag fjárskuldbindinsa svo og upphaflegar fjárhæðir skulda og 
eftirstöðva þeirra við gerð kaupsamninss. 

3. Nafnnúmer aðila skulu tilgreind svo og greinitölur fasteignar. 

12. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 94 20. maí 1976, um skráningu 

og mat fasteigna, til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum 
þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld reglugerð nr. 301 10. 
desember 1969, um fasteignamat og fasteignaskráningu. 

Fjármálaráðuneytið, 3. nóvember 1978. 

Tómas Árnason.   
Gunnlaugur Claessen. 

Nr. 407 10. nóvember 1978. 

HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Dyrhólahöfn í Vestur-Skaftafellssýslu. 

1. gr. 
Takmörk Dyrhólahafnar eru: 
Sjónhending úr Skorpunefi á syðsta odda Skershala, þaðan til vesturs sjón- 

hending á nyrsta horn Lundadrangs, þaðan sjónhending til norðurs á syðsta horn
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Tóarnefs á Dyrhólaey, og fylgir síðan bjargbrún að afmörkuðu landssvæði hafnar- 

innar. 

2. gr. 
Sýslunefnd hefur á hendi stjórn og rekstur hafnarinnar undir yfirumsjón 

samgönguráðuneytisins. Hún kýs á fyrsta fundi sínum ðja manna hafnarstjórn 
og jafnmarga til vara og skipar formann nefndarinnar og varaformann. Formaður 

hafnarstjórnar boðar til funda í hafnarstjórn og stýrir þeim. 
Kjörtímbil hafnarstjórnar skal vera hið sama og sýslunefndar. 
Hafnarvörður eða sá, sem sér um daglegan rekstur hafnarinnar, á sæti á fundum 

hafnarstjórnar og hefur þar málfrelsi og tillögurétt. 

3. gr. 
Sýslunefnd ræður hafnarvörð eftir tillögu hafnarstjórnar og setur honum erindis- 

bréf, þar sem verksvið hans er ákveðið. Daglegan rekstur, framkvæmdir, eftirlit 

og umsjón annast hafnarvörður í samráði við hafnarstjórn. 

4. gr. 
Sérhver skipstjóri, sem á skipi sínu kemur í höfnina, skal sæta fyllsta öryggis í 

allri umferð þar. Hann skal vera kunnugur ákvæðum hafnarreglugerðarinnar. 

5. gr. 
Hafnarvörður sér um að gætt sé reglu í höfninni og á landi hennar. Er öllum 

skylt að hlýða boði hans og banni, svo og þeirra manna, er settir eru til að gæta 

reglu. Þyki einhverjum sér óréttur ger af starfsmönnum hafnarinnar, getur hann 
kært fyrir hafnarstjórn, en skipun starfsmanns ber að hlýða þegar í stað. 

6. gr. 
Þeim, sem ekkert lögmætt erindi eiga, er óheimilt að dvelja á landi hafnar- 

innar, tálmi þeir með því fermingu eða affermingu eða öðrum störfum, sem þar 
eru unnin. 

7. gr. 
Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvæmt gjaldskrá, er hafnarstjórn 

setur Í samræmi við 26. gr. hafnarlaga nr. 45/1973 og samgönguráðuneytið stað- 

festir. 

8. gr. 
Um skaðabótaskyldu vegna skemmda á höfninni, tækjum hennar og útbúnaði, 

fer eftir almennum reglum. 
Ef samningum verður ekki við komið um skaðabætur, má ákveða þær af 

tveimur óvilhöllum. dómkvöddum mönnum. Hvorum aðila fyrir sig er heimilt að 
krefjast yfirmats, en gera skal það áður en einn mánuður er liðinn frá því er mats- 
gerð er lokið. Yfirmat skal framkvæmt af þremur óvilhöllum, dómkvöddum mönnum. 

Kostnaðinn við yfirmat greiðir sá, sem krafðist yfirmats, ef það gengur ekki 
honum í vil. Að öðrum kosti greiðir hinn aðilinn kostnaðinn. 

9. gr. 
Meðfram strandlengju hafnarsvæðisins má ekki gera nein mannvirki, nema 

fyrir liggi umsögn hafnarstjórnar þar að lútandi.
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10. gr. 

10. nóvember 1978. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum, allt að kr. 100 000, nema þyngri 
refsing liggi við. 

Sektirnar renna í hafnarsjóð. 

11. gr. 
Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála. 

Samgönguráðuneytið, 10. nóvember 1978. 

Ragnar Arnalds.   
Ólafur S. Valdimarsson. 

  

  

  

  

  

Nr. 408. 

REIKNINGUR 

Iðnlánasjóðs árið 1977. 

Rekstrarreikningur árið 1977. 

Gjöld: 
Vextir (.............00 00 kr. 70 301 200 
Vísitölugreiðslur .............0.000.00 000 — 25 052510 
Lántökugjöld ..............0...0. 00. — 9000 000 

kr. 104 353 710 
Rekstrarkostnaður ................02202.0n0n ss — 28957 956 
Framlag til hagrannsókna ............2.00.0 0000. eens — 8250 000 
Afskrifað gengistap ............0.... 0000 n es — 13751 658 
Afskriftir af húsbúnaði .................2.000 0000 — 102 000 
Tekjuafgangur .................0200. 000 — 641 028 003 

Kr. 796 443 327 

Tekjur 
Vextir .............20 00 kr. 252 280 099 
Vísitöluálag „.........0..0.0.0.0.00000 00 — 27 177 647 
Lántökugjöld ............0..0..0.00 00 —  16015500 

kr. 295 473 246 
Innborgað iðnlánasjóðsgjald .................000 0000. 0 — 340 736 721 
Fjárveiting ríkissjóðs ............0...0.. 0000 ns — 150 000 000 
Innborgað framleiðslugjald af áli ..............000.. 00.00.0000. — 10233 360 

Kr. 796 443 397 

Efnahagsreikningur 31. desember 1977. 

Eignir: 
Vélalán 1. janúar 1977 .........0.00..00...0... kr. 949 309 192 
Í Útlán 1977 ..........200. 000. — 684 458 000 

kr. 1633 767 192 
=- Afborganir 1977 ..........2000..0 000. —  168631 430 

  kr. 1465 135 762
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Byggingalán Í. janúar 1977 .................... kr. 927 997 174 
Útlán 1977 .....0..0000 0000. —  620200 000 

kr. 1548 197 174 
—- Afborganir 1977 ............00 0000... — 76 730 502 

— 1471 466 672 
Lausaskuldalán 1. janúar 1977 ................ kr. 8 186 187 
—- Afborganir ..............00000 00. — 3 432 750 

— 4 753 487 
Hagræðingarlán 1. janúar 1977 ................ kr. 3 585 755 
= Afborganir 1977 .........00.00000 000. — 1584 015 

— 2 001 740 
Verðbréf .............22000022 000 —- 18 005 599 
Víxlar .........02000000 0000 — 5 384 666 
Stofnfé Útflutningslánasjóðs ...........20.00.. 00... — 75000000 
Hlutabréfaeign í Fjárfestingarfélagi Íslands .................... — 7 000 000 
Ahöld og húsbúnaður ..............2.0000. 000 ns nn — 309 500 
Gengismunur Í. janúar 1977 .................... kr. 56 782 531 
Gengistap 1977 ...............00 00... — 11 975 767 

  

kr. 68 768 288 
= Afskrifað nú ............002002..0 0 — 13 751 658 

— 55 006 630   
  

Kr. 3 104 064 006 

  

  
  

Skuldir: 
Framkvæmdasjóður Íslands .............0.000000000 0... kr. 959 791 857 
Iðnþróunarsjóður!) „............2.20020 00. n sn —  111286 739 
Skuldir við banka ...........200..0 000. — 8 266 668 
Sérskuldabréfalán: 

v/lausaskuldalána ...........0.00000...00... kr. 5427 225 
v/hagræðingarlána  .................00.... — 20 000 

— 5 447 225 
Óútborgað af veittum lánum ............0. 0000. — 6 575 967 
Þinglestur og stimpilgjöld ...........0.....000. 000 — 11 300 
Skuld á bankareikningum ..........0....0.0.0 0. .0n sn — 8491 943 
Stofnsjóður 1. janúar 1977 ..............0..... kr. 1363 2365 304 
- tekjuafgangur ............0.0.0000 00... —  641028003 

— 2004 263 307 

Kr. 3 104 064 006 

Veiðarfæradeild. 

Rekstrarreikningur árið 1977. 

Gjöld: 
Vaxtagjöld ...........20000.0. s.s kr. 568 000 
Tekjuafgangur ...............202000 0. ves — 29 564 232 

  

Kr. 30 132 232 

1) Skuld við Iðnþróunarsjóð hefur verið færð til skráðs gengis á Bandaríkjadollar 31. des. 
1977. Gengistap, sem myndast, er afskrifað um %, með hliðsjón af því, að útlánsvextir sjóðsins 
voru hækkaðir um %% árið 1970 til að vega upp á móti hugsanlegu gengistapi vegna þessara lána. 
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Tekjur 
Vaxtatekjur ..........200.0 000 kr. 8748000 
Vísitöluálag ............200.2000. 000 nn — 639 232 
Lántökugjöld ............0..20.. 00 354 000 

kr. 9732 232 
Verðföfnunargjald af veiðarfærum .........0000000 000 nr nn — 20 400 000 

  

Kr. 30 132 232 

Efnahagsreikningur 31. desember 1977. 

Eignir: 

  

  

Veiðarfæralán 1. jan. 1977 ........22200000000 0000... kr. 57 957 209 
- Útlán 1977 .........0.20 000... — 25 000 000 

kr. 82 957 209 
—- Afborganir 1977 ..........2020200 0000. — 6342 259 

kr. 76 614 950 
Innistæða  ........202020000.02.0nen rr — 21595 730 

Kr. 98 210 680 

Skuldir 
Framkvæmdasjóður Íslands ............00000. 0000. nan kr. 2800 000 
Sérsjóður 1. jan. 1977 ........20000 0... kr. 65 846 448 
-- tekjuafgangur 1977 ............02020 000. v nn — 29 564 232 

kr. 95 410 680   
  

Kr. 98 210 680 

Reykjavík, 27. febrúar 1978. 

IÐNLÁNASJÓÐUR 

Framkvæmdastjórnin 

Bragi Hannesson. Pétur Sæmundsen. 

Við undirritaðir endurskoðendur Iðnlánasjóðs og Veiðarfæradeildar Iðnlána- 
sjóðs 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, 27. febrúar 1978. 

Bjarni Björnsson. Ingólfur Finnbogason. 

Með tilvísun til yfirlýsingar endurskoðenda Tönlánasjóðs, samþykkir stjórn 

sjóðsins reikningana. 

Reykjavík, 6. mars 1978. 

Gunnar S. Björnsson. Gunnar J. Friðriksson. Þorvarður Árnason.
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REGLUGERÐ 

um bann við loðnuveiðum í desember 1978 og janúar 1979. 

1. gr. 

Á tímabilinu frá 15. desember 1978 til 9. janúar 1979 að báðum dögum með- 
töldum eru allar loðnuveiðar bannaðar. 

2. gr. 
Með mál, sem rísa út af brotum á reglugerð þessari skal farið að hætti opin- 

berra mála og varða brot viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 81 31. maí 
1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. 

3. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum 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, 23. nóvember 1978. 

Kjartan Jóhannsson. a 
Jón L. Arnalds. 

23. október 1978. Nr. 410. 

Bréf dómsmálaráðuneytisins til sýslumannsins í Strandasýslu um 

flutning þingstaðar í Fellshreppi í Strandasýslu. 

„Samkvæmt tillögum yðar, herra sýslumaður, í bréfi 3. ágúst sl. og ósk hrepps- 
nefndar Fellshrepps í Strandasýslu, veitir ráðuneytið hér með samþykki sitt til 
þess að þingstaður hreppsins verði fluttur frá Stóra-Fjarðarhorni í Broddanesskóla 

frá og með 1. janúar 1979 enda annist hreppsnefndin um að jafnan verði til á hinum 
nýja þingstað hæfilegt húsrými til þinghaldanna. 

Þetta tilkynnist yður hér með til frekari birtingar.“ 

23. október 1978. Nr. 411. 

Bréf dómsmálaráðuneytisins til sýslumannsins í Mýra- og Borgar- 

fjarðarsýslu um flutning þingstaðar í Hvítársíðuhreppi. 

„Samkvæmt tillögum yðar, herra sýslumaður, í bréfi dags. 12. þ. m. og ósk 
hreppsnefndar Hvitársíðuhrepps í Mýrasýslu veitir ráðuneytið hér með samþykki 
sitt til þess að þingstaður hreppsins verði fluttur frá Sámsstöðum í félagsheimilið 
að Stóra-Ási enda annist hreppsnefndin um að jafnan verði til á hinum nýja þing- 
stað hæfilegt húsrými til þinghaldanna. 

Þetta tilkynnist yður til frekari birtingar.“



Nr. 412. 838 27. október 1978. 

Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til biskups Íslands um að 

Knappsstaðasókn sameinist Barðssókn í Skagafjarðarprófastsdæmi. 

„Ráðuneytið vísar til bréfs yðar, háæruverðugi herra, varðandi beiðni sóknar- 

manna í Knappsstaðasókn að Knappsstaðasókn í Skagafjarðarprófastsdæmi verði 
sameinuð Barðssókn í sama prófastsdæmi. 

Með skírskotun til tillagna yðar, svo og samþykkta safnaðafunda í báðum 

sóknum og samþykktar héraðsíundar Skagafjarðarprófastsdæmis, tekur ráðuneytið 

fram, samkvæmt heimild í íí. gr. laga nr. 35/1970 um skipun prestakalla o. fl. að 
það samþykkir framangreinda ráðstöfun, þannig að Knappsstaðasókn skuli sam- 
einast Barðssókn í Skagafjarðarprófastsdæmi.“ 

Nr. 413. 27. nóvember 1978. 

REGLUGERÐ 

um hækkun bóta almannatrygginga. 

1. gr. 

Upphæðir bóta almannatrygginga samkvæmt lögum um almannatryggingar nr. 

67/1971 með áorðnum breytingum, að undanskyldum fæðingarstyrk, skv. 16. gr., 

skulu hækka um 6.12% frá 1. des. 1978 frá því sem þær voru Í nóv. 1978. Greiðslur 

samkvæmt 73. gr. skulu breytast með sama hætti. 
Hámark tekjutryggingar (uppbót á lífeyri) samkvæmt 1. mgr. 19. gr. skal hækka 

um 9% frá sama tíma. Skertar tekjutryggingar umreiknast samkvæmt því. 

2. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 78. gr. laga nr. 67/1971. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 27. nóvember 1978. 

Magnús H. Magnússon.   
Jón Ingimarsson. 
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4. desember 1978. 839 Nr. 414. 

REGLUGERÐ 

um umferðarmerki og notkun þeirra. 

I UMFERÐARMERKI. 

1. gr. 
Umferðarmerki skiptast í þessa flokka: 

A. Viðvörunarmerki. 
BR. Bannmerki. 
C. Boðmerki. 
D. Leiðbeiningarmerki. 

A. Viðvörunarmerki. 

2. gr. 
Viðvörunarmerkjum er ætlað að vekja athygli vegfar- 

enda á því, að vegur sé hættulegur, eða á einhverri sér- 

stakri hættu á vegi. 
Viðvörunarmerki skal vera jafnhliða þríhyrningur með 

rauðum jaðri og gulum miðfleti. Eitt af hornum þríhyrn- 
ingsins skal snúa upp, nema á merki ÁA 6, þar skal eitt 
hornið snúa niður. Á gula Íletinum skal vera svartlituð 
táknmynd þeirrar hættu, sem framundan er. 

Viðvörunarmerki skulu, eftir því sem þörf þykir, glit- 
uð eða lýst þannig, að þau sjáist vel í myrkri. 

Stærð viðvörunarmerkia skal vera sem hér segir: 

A. Venjuleg gerð: Lengd hliðarlínu 70 sm. Breidd jaðars 
7 sm. 

B. Stærri gerð: Lengd hliðarlínu 90 sm. Breidd jaðars 

9 sm. 

3. gr. 
Viðvörunarmerki eru þessi: 

A 1 Hættuleg beygja til hægri. 

Merki þetta ber að nota fyrir framan einstaka hægri beygju, 
sem hættuleg er vegna legu vegarins, eða þar sem vegsýn 
er stutt. 

A 2 Hættuleg beygja til vinstri. 

Merki þetta ber að nota fyrir framan einstaka vinstri beygju, 
sem er hættuleg vegna legu vegarins, eða þar sem vegsýn 
er stutt. 
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A 3 Héættulegar beygjur, sú fyrsta til hægri. 

Merki þetta ber að nota fyrir framan vegarkafla, þar sem 
tvær eða fleiri hættulegar beygjur eru, hvor eða hver nálægt 
annarri. Ef beygjur eru fleiri en tvær, skal tilgreina lengd 
hins hættulega vegarkafla á undirmerki. 

A 4 Hættulegar beygjur, sú fyrsta til vinstri. 

Merki þetta ber að nota fyrir framan vegarkafla, þar sem 
tvær eða fleiri hættulegar beygjur eru, hvor eða hver nálægt 
annarri. Ef beygjur eru fleiri en tvær, skal tilgreina lengd 
hins hættulega vegarkafla á undirmerki. 

A 5 Vegamót. 

Merki þetta má nota, þar sem nauðsynlegt þykir, áður en 
komið er að vegamótum, þar sem almennur umferðar- 
réttur gildir, enda sé útsýn slæm eða aðrar ástæður mæli 
sérstaklega með notkun merkisins. Ekki skal nota merkið í 
þéttbýli, nema sérstakar ástæður mæli með því. 

A 6 Biðskylda. 

Merki þetta ber að nota við veg, ef umferð á honum skal 
skilyrðislaust víkja fyrir umferð þess vegar, sem ekið er 
inn á eða yfir. 

  

A 7—9 Vegamót, þar sem umferð af hliðarvegi víkur. 

Merki þessi má nota, áður en komið er að vegamótum, 

þar sem þeim ber að víkja, sem af hliðarvegi kemur, enda 
séu merkin A 6 eða B 19 við hliðarveginn.
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A 10 Hringakstur. 

Merki þetta má nota, þegar torg með hringakstri er fram- 
undan og sérstakar ástæður valda því, að viðvörunar er 
þörf. 

A 11 Börn. 

Merki þetta ber að nota, þar sem nauðsynlegt þykir að 
ökumenn sýni sérstaka aðgæslu í grennd við skóla, leik- 
velli eða aðra slíka staði, þar sem vænta má ferða barna. 
Merkið ber einnig að nota, þar sem ekið er inn á leikgötu. 

A 12 Gangbraut framundan. 

Merki þetta má nota til þess að vara við því að gangbraut 

sé framundan, enda sé útsýn takmörkuð eða umferð að 

jafnaði hröð. Merkið má á sama hátt nota þar sem göngu- 
svæði er framundan, einkum utan þéttbýlis. 

A 13 Reiðmenn. 

Merki þetta má nota til þess að vara við því að reiðvegur 
yfir veg sé framundan og þar sem sérstök ástæða er til 
að vara við umferð hestamanna. 

A 14 Vegur mjókkar. 

Merki þetta ber að nota, þar sem nauðsynlegt þykir að 
benda á, að vegur mjókki verulega. 

A 15 Vegur mjókkar frá hægri. 
Merki þetta ber að nota, þar sem nauðsynlegt þykir að 
benda á, að vegur mjókki verulega á þann hátt, sem merk- 
ið sýnir.
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A 16 Vegur mjókkar frá vinstri. 

Merki þetta ber að nota, bar sem nauðsynlegt þykir að 
benda á, að vegur mjókki verulega á þann hátt, sem merkið 

sýnir. 

A 17 Vegavinna. 

Merki þetta ber að nota, þegar nauðsynlegt þykir að benda 
á stað, þar sem unnið er að framkvæmdum á vegi. 

A 18 Brött brekka niður á við. 

Merki þetta ber að nota, ef nauðsynlegt þykir, áður en kom- 
ið er að brattri brekku, og aðstæður að öðru leyti fela í 
sér hættu. Hallinn skal tilgreindur í hundraðshlutum. 

A 19 Brött brekka upp á við. 

Merki þetta ber að nota, ef nauðsynlegt þykir, áður en 
komið er að brattri brekku, og aðstæður að öðru leyti fela 
í sér hættu. Hallinn skal tilgreindur í hundraðshlutum. 

A 20 Ósléttur vegur. 
Merki þetta má nota, áður er; komið er að vegarkafla eða 
stað á vegi með bundnu slitlagi, þar sem miklar ójöfnur 
eru á yfirborði akbrautar. Merki má einnig nota, ef þurfa 
þykir, þar sem malarvegur lekur við af vegi með bundnu 
slitlagi. 

A 21 Grjóthrun. Snjóflóð. 
Merki þetta má nota til þess að vekja athygli á grjóthruns- 
hættu, grjóti, sem falið hefur á akbraut, eða hættu á snjó- 
flóði.
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A 22 Umferðarljós. 

Merki þetta má nota, þar sem æskilegt þykir, áður en kom- 
ið er að stað, þar sem umferð er stjórnað með umferðar- 
ljósum. 

A 23 Lágflug. 

Merki þetta má nota til þess að vekja athygli á því, að loft- 
far, sem hefur sig til flugs eða lendir á flugvelli nálægt vegi, 
kunni að fljúga lágt yfir hann. 

A 24 Tvistefnuakstur. 

Merki þetta ber að nota, þegar æskilegt þykir að vekja at- 
hygli á tvístefnuakstri á vegarkafla, sem kemur í beinu 
framhaldi af einstefnuakstursvegi. - 

A 25 Jarðgöng. 

Merki þetta má nota til að vekja athygli á jarðgöngum, sem 
eru framundan. 

A 26 Sleipur vegur. 

Merki þetta má nota til þess að vara við stað á vegi eða 
vegarkafla, þar sem hætta getnr verið á, að vegur sé mjög 
sleipur eða háll. Merkið skal þó ekki nota, þar sem hálka 
er, nema sérstakar ástæður mæli með því. 

A 27 Önnur hætta. 

Merki þetta ber að nota, þar sem ástæða þykir til að vara 
við hættu, annarri en að framan hefur verið getið. Gera 
skal nánari grein fyrir hættunni með undirmerki eða með 
tákni á merkinu sjálfu. Merkið má og nota án undirmerkis 
með öðru umferðarmerki, ef ástæða þykir til að vara sér- 
staklega við hættu. 

107 *
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B. Bannmerki. 

4. gr. 
Bannmerkjum er ætlað að banna eða mæla fyrir um 

umferð. 
Bannmerki skal vera hringlaga með rauðum jaðri og 

gulum miðfleti, að undanskildum merkjunum B 2, B 19, 
B 21—24, B 27 og B 33. Á hinum gula fleti skal merkið 
skýrt nánar með táknmynd eða svörtu letri. 

Bannmerki skulu, eftir því sem þörf þykir, glituð eða 
lýst þannig, að þau sjáist vel í myrkri. 

Stærð bannmerkja skal vera sem hér segir: 

Venjuleg gerð: Þvermál 60 sm, Breidd jaðars 6 sm. 
Stærri gerð: Þvermál 80 sm. Breidd jaðars 8 sm. 
Minni gerð: Þvermál 40 sm. Breidd jaðars 4 sm. . 
Merkið B 19 skal vera að breidd 70 sm með 3 sm jaðri, 

en stærri gerð 90 sm með 5 sm jaðri og minni gerð 60 sm 
með 2 sm jaðri. 

Í þéttbýli má þvermál merkjanna B 21 og B 24 vera 
25 sm og breidd jaðars 3 sm. 

A. 
B. 

5. gr. 
Bannmerki eru þessi: 

B {Í Allur akstur bannaður. 

Merki þetta ber að nota, þar sem umferð hvers konar öku- 
tækja er bönnuð í báðar akstursáttir. 

B 2 Innakstur bannaður. 

Merki þetta ber að nota, þar sem umferð hvers konar 
ökutækja er bönnuð inn á veg. 

B 3 Akstur vélknúinna ökutækja bannaður.
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B 4 Akstur vélknúinna ökutækja, annarra en tvíhjóla, 
bannaður. 

B 5 Akstur vörubifreiða bannaður. 

Ef bannið nær ekki tíl allra vörubifreiða, skal leyfð heild- 

arþyngd letruð á undirmerki. 

B 7 Akstur bifhjóla bannaður. 

  

B 8 Akstur beltabifhjóla bannaður. 

  

B 9 Akstur léttra bifhjóla bannaður. 

a B 6 Akstur dráttarvéla og vinnuvéla bannaður.
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B 10 Akstur reiðhjóla og léttra bifhjóla bannaður. 

B 11 Hestaumferð bönnuð. 

Merki þetta ber að nota, þar sem bannað er að fara með 
hesta. 

B 12 Umferð gangandi vegjarenda bönnuð. 

B 13 Takmörkuð breidd ökutækja. 

Leyfð breidd ökutækis skal letruð á merkið. 

B 14 Takmörkuð lengd ökutækja. 

Leyfð lengd ökutækis með eða án tengi- eða festivagns 
skal letruð á merkið. 

B 15 Takmörkuð hæð ökutækja. 

Leyfð hæð ökutækis skal letruð á merkið. 
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B 16 Takmörkuð heildarþyngd ökutækja. 
Leyfileg heildarþyngd ökutækis skal letruð á merkið. Ef 
ökutæki dregur tengi- eða festivagn á takmörkunin við 
hvort ökutæki fyrir sig. 

B 17 Takmörkuð heildarþyngd ökutækja með tengi- 
eða festivagn. 
Leyfileg heildarþyngd ökutækis ásamt tengi- eða festivagni 

skal letruð á merkið. 

B 18 Takmarkaður öæulþungi. 

Leyfilegt hámark öxulþunga ökutækis skal letrað á merkið. 

B 19 Stöðvunarskylda við vegamót. 
Merki þetta skal setja við vegamót. þar sem ökumönnum 
ber skilyrðislaust að nema staðar og vikja fyrir umferð frá 

báðum hliðum. 

B 20 Sérstök stöðvunarskylda. 

Merki þetta má nota, þegar stöðva skal ökutæki annars 
staðar en við vegamót. Á neðri helming merkisins ber að 
letra skýringu á stöðvunarskyldu. 

B 108
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B 21 Bannað að leggja ökutæki. 

Merki þetta ber að nota, þar sem bannað er að leggja öku- 
tæki. Bannið tekur aðeins til þess vegarhelmings, sem merk- 
ið er á. Bannið gildir í akstursstefnu frá þeim stað, þar 
sem merkið er, og að næstu vegamótum. Ef bannið á 
ekki að ná að næstu vegamótum, má setja upp merki 
á þeim stað, þar sem banninu á að ljúka, og þar undir 
ör, sem snýr á móti akstursstefnunni. Ef bannið nær 
aðeins um skamman veg, má nota eitt merki með undir- 
merki, sem tilgreinir fjarlægðina. Ef þurfa þykir má árétta 
bannið með merki eða merkjum innan bannsvæðisins og 
þar undir örvum, sem vísa í báðar áttir. Nái bannið að- 

eins til ákveðinna tegunda ökutækja, skal velja undir- 
merki með upplýsingum um það. Þegar bannað er að 
leggja ökutækjum á ákveðnum dögum eða ákveðnum tíma 
dags, eða lengur en t.d. 30 mín., skal letra um það upplýs- 
ingar á undirmerki. 

. Merki þetta skal ekki nota, þar sem stöðumælar eru, 
en þeir gefa til kynna, að heimild til þess að leggja öku- 
tæki sé takmörkuð við ákveðið tímabil gegn greiðslu. 

B 22 Mörk svæðis, þar sem heimild til að leggja öku- 
tæki er takmörkuð. 

Merki þetta ber að nota við akstursleiðir inn á svæði, þar 
sem bannað er að leggja ökutæki nema í takmarkaðan 
tíma. Nánari upplýsingar um takmörkun skulu letraðar á 
merkið. 

B 23 Mörk svæðis, þar sem heimild til að leggja öku- 
tæki er takmörkuð. 

Merki þetta ber að nota við akstursleiðir út af svæði, þar 
sem bannað er að leggja ökutæki nema í takmarkaðan 
tíma. 

B 24 Bannað að stöðva ökutæki. 

Merki þetta ber að nota, þar sem bannað er að stöðva 
ökutæki, enda sé stöðvun eigi nauðsynleg vegna annarrar 
umferðar. Hliðstæðar reglur gilda um notkun þessa merkis 
og um notkun merkisins B 21.
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B 25 Skylt að víkja fyrir umferð, sem kemur á móti. 

Merki þetta má nota við vegarkafla eða stað á vegi, þar 
sem aðstæður eru þannig, að ökutæki geta ekki mæst, og 
skylt er að víkja fyrir umferð, sem kemur á móti. Þegar 
merki þetta er notað, skal setja merkið D 5 upp við hinn 
enda vegarkafla eða hindrunar. 

B 26 Hámarkshraði. 

Merki þetta ber að nota til þess að sýna leyfðan hámarks- 
hraða ökutækja. Skrá skal á merkið mesta leyfilegan 
hraða í kílómetrum á klukkustund. Þegar hraðamörk varða 
eingöngu ökutæki með ákveðinni leyfðri hámarksþyngd, 
skal það tilgreint á undirmerki. | 

B 27 Sérstakri takmörkun hámarkshraða lokið. 

Merki þetta ber að nota, þar sem sérstakri takmörkun há- 
markshraða lýkur. 

B 28 Hægri beygja bönnuð. 

Merki þetta má nota við vegamót, þar sem hægri beygja 
er bönnuð. 

B 29 Vinstri beygja bönnuð. 

Merki þetta má nota við vegamót, þar sem vinstri beygja 
er bönnuð.
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B 30 U-beygja bönnuð. 

Merki þetta ber að nota, þar sem bannað er að snúa öku- 
tæki við á vegi. Merki, sem er sett við vegamót; táknar, að 

bannað sé að snúa ökutæki við á þeim vegamótum. Ella 
táknar merkið, að bannað sé að snúa ökutæki við fram 
að næstu vegamótum, nema annað komi fram á undirmerki. 

B 31 Framúrakstur bannaður. 

Merki þetta ber að nota, þar sem bannað er að aka fram 
úr öðrum vélknúnum ökutækjum en tvíhjóla. 

B 32 Framúrakstur vörubifreiða bannaður. 

Merki þetta ber að nota, þar sem vörubifreiðum með meiri 
leyfðri heildarþyngd en 3,5 tonn er bannað að aka fram 
úr öðrum vélknúnum ökutækjum en tvíhjóla. 

B 33 Banni við framúrakstri lokið. 

Merki þetta ber að nota, þegar banni við framúrakstri lýk- 
ur. Ef bannsvæði er stutt, má í stað þessa merkis nota merk- 
in B31 eða B 32 með undirmerki.
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C. Boðmerki. 

6. gr. , 
Boðmerkjum er ætlað að mæla fyrir um umferð. 

Boðmerki skal vera hringlaga með hvítum jaðri og 
hvítu tákni á bláum fleti. 

Boðmerki skulu, eftir því sem þörf þykir, glituð eða 
lýst þannig, að þau sjáist vel í myrkri. 

Stærð boðmerkja skal vera sem hér segir: 
A. Venjuleg gerð: Þvermál 60 sm. 
B. Minni gerð: Þvermál 50 sm. 

Heimilt er að nota merki, sem er 30 sm í þvermál, við 
umferðarljós og á umferðareyjum. 

7. gr. 
Boðmerki eru þessi: 

AK) 
0000 

C 1—S8 Akstursstefnumerki. 

Merki þessi má nota, þar sem mælt er fyrir um ákveðna 

akstursstefnu og má aðeins aka í þá átt eða þær áttir, sem 
örin eða örvarnar benda. Heimilt er að nota merkin C 6 
og C 7 í stað merkjanna B 28 eða B 29, ef það er talið æski- 
legra. 
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G 9—11 Akbrautarmerki. 

Merki þessi má nota til þess að benda ökumönnum á þá 
akbraut eða þann hluta akbrautar, sem þeir skulu nota. Þar 
sem merkið C 11 er sett, má aka þeim megin merkisins, 
sem ökumaður kýs. 

GC 12. Hringakstur. 

Merki þetta má nota við hringtorg og sýna örvarnar þá 
átt, sem ekið skal í. 

C 13 Hjólreiðastígur. 

Merki þetta má nota við stíga, sem hjólreiðamenn skulu 
nota en ekki aðrir ökumenn. 

C 14 Gangstígur. 

Merki þetta má nota við stíga, sem gangandi vegfarendur 
skulu nota en ekki aðrir. 

C 15 Reiðvegur. 

Merki þetta má nota við vegi, sem hestamenn skulu nota 
en ekki aðrir.
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D. Leiðbeiningarmerki. 

8. gr. 
Leiðbeiningarmerkjum er ætlað að gefa vegfarendum 

upplýsingar um ýmis atriði, sem telja má þýðingarmikil 
fyrir umferðina. 

Leiðbeiningarmerki skal vera rétthyrndur ferhyrningur 
þannig sett, að tvær hliðar séu láréttar, þó skulu merkin 
D 3 og D 4 þannig sett, að eitt hornið snúi niður. Hengja 
má merkin yfir akbraut, ef hagkvæmt þykir. 

Aðallitur leiðbeiningarmerkja skal vera blár, en tákn 
eða letur hvítt, svart eða rautt. Merkið D 2 skal þó vera 
blátt með svartri táknmynd á gulum fleti, D 3 gult og hvítt 
með svörtum ramma, D 4 gult og hvitt með svörtum ramma 
og svartri yfirstrikun, D28—34 gul með svörtu letri eða 
táknum, D 35 og D 36 blá með gulu letri og D 37 og D 38 
skulu vera hvít með svörtu letri. 

Leiðbeiningarmerki skulu, eftir því sem þörf þykir, 
glituð eða lýst þannig, að þau sjáist vel í myrkri. 

Stærð leiðbeiningarmerkja skal háð samþykki vega- 
málastjóra utan kaupstaða og lögreglustjóra í kaupstöðum. 

9. gr. 
Leiðbeiningarmerki eru þessi: 

D Í Bifreiðastæði. 

Merki þetta er notað til þess að sýna, hvar bifreiðastæði 
eru. 

D 2 Gangbraut. 

Merki þetta er notað við gangbraut og skal vera báðum 
megin akbrautar. Ef eyja er á akbraut, má merkið einnig 
vera þar. 

D 3 Aðalbraut. 
Merki þetta er notað til þess að gefa til kynna, að umferð 
frá hliðarvegi beri að víkja. Merkið er sett, þar sem aðal- 
braut byrjar, svo og við vegamót eftir því sem þurfa þykir, 
enda séu merkin A 6 eða B 19 sett við hliðarveginn.
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D 4 Aðalbraut endar. 

Merki þetta er notað, þar sem aðalbraut endar. Heimilt 

er að nota merkið ásamt undirmerki nokkru áður en aðal- 

braut lýkur. 

D 5 Umferð á móti víkur. 

Merki þetta er notað við annan enda vegarkafla eða staðar á 
vegi, þar sem merkið B 25 er við hinn endann. 

D 6 Útskot. 

Merki þetta er notað á mjóum vegi, þar sem sérstök aðstaða 
er til að mætast eða aka framúr. 

D 7 Einstefna. 

Merki þetta er notað, þar sem æskilegt þykir að: gefa til 
kynna, að einstefnuakstur sé um veg. Letra má í örina orðið 
„einstefna??. 

D 8 Botngata. 

Merki þetta er notað til þess að gefa til kynna, að vegur sé 
lokaður í annan endann. 

D 9 Biðstöð leigubifreiða.
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D 10 Biðstöð strætisvagna og áætlunarbifreiða. 

D {í Umferð fatlaðra. 

D 12 Slysahjálp. 

Merki þetta er notað til að gefa til kynna stað, þar sem 
slysahjálp er veitt.     

    D 13 Almenningssími eða neyðarsími. 

D {4 Bifreiða- eða hjólbarðaverkstæði.       D 15 Bensinstöð. B 107—1
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D 16 Veitingastofa. 

D 17 Veitingahús. 

D 18 Tjaldsvæði. 

Merki þetta er notað við viðurkennd tjaldsvæði. 

D 19 Hjólhýsasvæði. 

Merki þetta er notað við viðurkennd hjólhýsasvæði.     
D 20 Farfuglaheimili.       D 21 Gististaður.
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    D 22 Sundstaður. 

D 23 Sæluhús. 

D 24 Athyglisverður staður. 

Merki þetta er notað, þar sem ástæða þykir til að benda 
vegfarendum á athyglisverða staði, svo sem fornminjar, 
byggðasöfn, sérstætt landslag og útsýni.     
D 25 Gönguleið. 

Merki þetta er notað við upphaf gönguleiðar.   
D 26 Flugvöllur. 

    D 27 Bilferja.
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D 28 Akreinatafla. 

Merki þetta er notað áður en komið er að vegamótum til 
leiðbeiningar ökumönnum um það, hvaða akrein þeir skuli 
velja. 

D 29 Akreinatafla, klifurrein. 

Merki þetta er notað, þar sem sérstök akrein er ætluð fyrir 
vörubifreiðar og hægfara umferð. 

    
    

  

D 30—32 Akreinamerki. 

Merki þessi eru sett yfir akbraut, sem skipt er í akreinar. 
Merkin eru til leiðbeiningar ökumönnum um það, hvaða ak- 
rein þeir skuli velja.
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D 33 Vegvísir. 

Merki þetta má setja við vegamót, þar sem þess er. talin 
þörf. Letra skal staðarheiti eða sveitar á vegvísi, svo og 
fjarlægð í heilum km, ef ástæða þykir til. 

D 34 Leiðamerki. 

Merki þetta má setja við vegamót fjölfarinna vega, þar sem 
talið er, að vegvísar veiti ekki nægilegar leiðbeiningar. 

D 35 Staðarmerki. Merki þetta má setja við veg til þess 
að vísa á tiltekinn stað, svo sem býli. 

D 36 Staðarmerki. 

Merki þetta má setja upp til þess að tilgreina heiti staðar, 
örnefni o. þ. h. 

D 37 Vegnúmer. 

D 38 Sýslu- og kaupstaðarmerki. 
Merki þetta má setja við veg á mörkum sýslu eða kaup- 
staðar. 

B 107—1*
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    D 39 Upplýsingatafla. 
  

10. gr. 
Ef talin er þörf nánari leiðbeininga eða skýringa við 

umferðarmerki má nota til þess undirmerki með táknmynd 
eða áletrun. Undirmerki skal vera rétthyrnt í sama lit og 
aðalmerki. 

Helstu undirmerki eru: 

U 1 Fjarlægð að hættu eða til þess staðar sem bann eða 

leiðbeining varðar. 

(200 - 800m | U 2 Fjarlægð hættusvæðis eða bannsvæðis. 

U 3—5 Lengd bannsvæðis. 

Ls-17 | U 6 Gildistími banns. 

U 7 Gildistími leyfis.
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U 8—9 Vísun til staðar. 

U 10 Leið aðalbrautar í vegamótum. 

U {í Umferð blindra. 

U 12 Umferð heyrnardaufra. 

11. gr. 

Umferðarmerki skulu sett þannig að þau sjáist greini- 
lega, að jafnaði hægra megin við veg miðað við aksturs- 
stefnu. 

Viðvörunarmerki, bannmerki og leiðbeiningarmerki má 
setja báðum megin vegar, ef þörf þykir. Ef tvær aðgreindar 
akbrautir eru á vegi, má setja merki eða aukamerki á 
umferðareyju. Setja má merki yfir akbraut, ef hagkvæmt 
þykir. Nægilegt er, að leiðbeiningarmerkin D 6, D 33, D 35 
og D 36 séu vinstra megin við veg, miðað við akstursstefnu. 

Viðvörunarmerki ber jafnan að setja 25—250 m frá 
hættustaðnum, og er heimilt að nota fleiri en eitt merki, 
ef hinn hættulegi vegarkafli er langur. Í þéttbýli skal merk- 
ið A 6 aldrei vera lengra frá vegamótum en 25 m og utan 
þéttbýlis 50 m. Heimilt er þó að nota merkið fjær vega- 
mótum til leiðbeiningar um að bið- eða stöðvunarskylda 
sé framundan. Skal þá á undirimerki letra fjarlægð að vega- 
mótum og orðið „stans“ ef um stöðvunarskyldu er að ræða. 

Bannmerki ber að setja sem næst þeim stað, sem merk- 
ið á við. Merkin B 28—30 má þó setja í nokkurri fjarlægð 
frá vegamótum. 

Leiðbeiningarmerki ber að setja hæfilega langt frá þeim 
stað, er leiðbeining vísar til.
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12. gr. 
Merki skal festa á jarðfasta stöng í hæfilegri fjarlægð 

frá vegarbrún. Hæð mæld frá vegi að merki skal að jafn- 
aði vera nálægt 150 sm, en allt að 220 sm í þéttbýli eða ann- 
ars staðar, þar sem aðstæður eru þannig, að merki geti 
valdið hættu fyrir gangandi vegfarendur. 

II! MERKING Á YFIRBORÐI VEGA. 

13. gr. 
Þar sem vegur er með bundnu slitlagi, má marka hann 

með hvítum línum til leiðbeiningar umferðinni. Hindrunar- 
línur, akreinalínur og bannsvæði milli umferðar í gagnstæð- 
ar áttir skulu þó vera gular, svo og línur samkvæmt 24. gr. 
Þar sem ekki er götulýsing, skulu línur glitaðar eftir því 
sem fært þykir. 

A. Merking langsum eftir akbraut. 

14. gr. 
Akreinalínur eru brotnar línur langsum eftir akbraut. 

Aka má yfir akreinalínu enda sé gætt fyllstu varúðar. 
Akreinalinur skulu vera 10 sm breiðar. Akreinalínur, 

sem marka akreinar fyrir sérstaka umferð, t.d. vöru- 
bifreiða og hægfæra umferð (klifurreinar) og strætisvagna, 
skulu vera 20 sm breiðar. Sama gildir um akreinalínur, 
sem marka inn- og útakstursleiðir (hraðabreytingarreinar). 

15. gr. 
Hindrunarlínur eru óbrotnar línur langsum eftir ak- 

braut. Hindrunarlínur gefa til kynna, að hættulegt sé og 
óheimilt að aka yfir þær, nema brýna nauðsyn beri til. Þar 
sem akreinalína er samhliða hindrunarlínu, má þó aka yfir 
hindrunarlínu þeim megin frá, sem akreinalínan er, enda 

sé gætt fyllstu varúðar. 
Hindrunarlínur skal einkum nota á hæðum og í beygj- 

um, þar sem vegsýn er verulega skert, við gatnamót til að 
skipta akbraut með umferð í gagnstæðar áttir eða í sömu 
átt, framan við umferðareyjar, gangbrautir eða umferðar- 
mannvirki. 

Hindrunarlína milli umferðar í gagnstæðar áttir á vegi 
með fleiri en tvær akreinar skal vera tvöföld. 

Hindrunarlínur skulu vera 10 sm breiðar.
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- 16. gr. 
Markalínur eru óbrotnar eða brotnar línur meðfram 

brúnum akbrautar. 
Óbrotnar markalínur marka þann hluta akbrautar, sem 

ætlaður er ökutækjum á ferð. Óheimilt er að aka yfir þær 
nema nauðsyn beri til og skal þá gætt ýtrustu varúðar. 

Brotnar markalínur marka akbraut gagnvart hliðarvegi, 
útskotum, bifreiðastæðum og leiðum að og frá þjónustu- 
stöðvum. 

Markalínur skulu vera 10—-20 sm breiðar. 

B. Merking þversum á akbraut. 

17. gr. 
Stöðvunarlinur eru óbrotnar línur þvert á akbraut. 

Þær sýna, hvar stöðva skal ökutæki við umferðarljós eða 
þar sem stöðvunarskylda er við vegamót. Breidd stöðvunar- 
lína skal vera 30—60 sm. 

18. gr. 
Biðskyldulínur eru röð þríhyrninga þvert á akbraut. 

Þær sýna, hvar stöðva ber ökutæki, þar sem biðskylda er 
við vegamót. Breidd biðskyldulína skal vera 30—60 sm. 

19. gr. 
Gangbrautir yfir akbraut skulu að jafnaði merktar 

með hvítum samhliða röndum langsum á vegi. Heimilt er 
þó að merkja gangbraut með tveimur óbrotnum línum 
eða bóluröðum þvert yfir akbrautina. Merkingu þessa má 
einnig nota, þar sem hljólreiðabrautir og reiðbrautir þvera 
veg. 

C. Aðrar merkingar á yfirborði vega. 

20. gr. 
Stýrilínur eru brotnar línur, sem nota má til þess að 

afmarka sérstakar akreinar fyrir umferð, sem beygir á 
gatnamótum. Stýrilínur skulu vera 10 sm breiðar. 

21. gr. 
Bannsvæði eru svæði á vegi eða götu, sem ekki eru 

ætluð umferð eða stöðu ökutækja. Bannsvæðin skal af- 
marka með óbrotnum markalínum og auðkenna þau með 
skálínum, sem mynda sem næst 45? horn við akstursstefnu. 
Breidd skálína skal vera 20—-30 sm.   

B 108—1
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22. gr. 

Hvítar örvar á akbraut benda á þá „akrein, sem nota 
skal, ef ætlunin er að aka í þá átt, sem örin vísar. Önnur 
tákn eða letur má setja á akbraut til þess að vekja athygli 

á umferðarmerkjum eða öðrum atriðum umferðinni við- 
komandi. 

  

23. gr. 
Bifreiðastæði eru merkt með 5—10 sm breiðum línum, 

heilum eða brotnum. Þegar ökutæki er lagt á merkt stæði, 
skal það allt vera innan línanna. 

Bifreiðastæði ætluð sérstökum aðilum eru merkt á 
sama hátt, en með hornalínum að auki. 

24. gr. 
Gul óbrotin lína meðfram brún akbrautar afmarkar 

nánar bann við því að ökutæki sé stöðvað þar. 
Gul brotin lína meðfram brún akbrautar afmarkar 

nánar bann við því að ökutæki sé lagt þar. 

  

III. AÐRAR MERKINGAR. 

25. gr. 
Ef glitmerki eru notuð til þess að marka vegarbrún, 

t.d. á kantstikum, skulu þau sýna rautt eða rauðgult 
endurskin á hægri vegarbrún og hvítt á vinstri vegarbrún 
miðað við akstursstefnu. 

26. gr. 
Brúarenda, síma- og rafmagnsstaura og aðra slíka hluti 

við veg, sem valdið geta vegfarendum hættu, má merkja 
með svörtum og gulum skástrikum, sem vísa að vegi. 

Þar sem vegur greinist frá öðrum vegi má setja merki 
með svörtum og gulum skástrikum, sem mynda örvar, er 
vísa upp.
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27. gr. 
Þegar stefna vegar breytist snögglega eða vegur endar 

og aðstæður bera það ekki greinilega með sér, má setja við 
vegarbrún merki með svörtum og gulum skástrikum sem 
mynda örvar í akstursstefnu. 

28. gr. 
Nota má aðrar merkingar en um getur í 25., 26. og 27. 

gr. þegar sérstök ástæða þykir til, svo sem vegna vinnu við 
framkvæmdir á eða við veg. 

IV. UMFERÐARLJÓS. 

A. Ljósmerki fyrir umferð ökutækja. 

29. gr. 
Ljósmerki til að stjórna umferð skulu vera hringlaga 

og rauð, gul og græn að lit. Ef fleiri en eitt ljósmerki er 
notað á sama stað, skulu ljósker vera í lóðréttri röð með 
rauðu ljósi efst, en grænu neðst. 

Rautt ljós merkir, að ökutæki skuli stöðvað við stöðv- 
unarlínu eða við umferðarljósastólpa, ef stöðvunarlína er 
ekki á vegi. 

Rautt ljós, sem logar samtímis gulu ljósi, hefur sömu 
merkingu og rauða ljósið eitt sér, en gefur til kynna, að 
grænt ljós sé að koma. Óheimilt er að halda áfram fyrr en 
græna ljósið er komið. 

Grænt ljós merkir, að aka megi yfir stöðvunarlínu eða 
framhjá umferðarljósastólpa. Grænt ljós á gatnamótum 
heimilar þó ekki ökumönnum að halda áfram, ef þverum- 
ferð er enn Í gatnamótunum eða umferð er svo þétt í akst- 
ursstefnu þeirra, að miklar líkur séu til, að þeir nái ekki 
yfir gatnamótin, áður en ljósin skipta yfir í rautt. Heimilt 
er að beygja til hægri eða vinstri ef það er ekki bannað 
með umferðarmerki eða ljósör. Sá, sem beygir, skal víkja 
fyrir umferð, sem á móti kemur, og umferð vegfarenda, 
sem ganga á móti grænu ljósi. Grænt ljós leysir ökumenn 
ekki undan skyldu skv. umferðarlögum til að sýna ýtrustu 

varúð. 
Gult ljós eitt sér merkir, að numið skuli staðar við 

stöðvunarlínu, nema ökutæki sé komið svo nálægt stöðv- 
unarlínu, þegar gula ljósið kviknar, að það verði ekki 
stöðvað með fullu öryggi, og skal því þá ekið áfram. Þar 
sem stöðvunarlína er ekki á vegi, skal numið staðar við um- 
ferðarljósastólpa.
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Græn ljósör á svörtum grunni merkir, að ökutæki megi 
aðeins fara í þá stefnu, sem örin sýnir. Græn ljósör, sem 
vísar beint upp, merkir, að ökutæki megi halda beint áfram. 
Græn ljósör til hliðar við grænt ljós, merkir, að ökutæki 
skuli fara í þá stefnu, sem örin vísar, þó að önnur ljós logi 
samtímis, enda sé ökutækið staðsett í þeirri akrein, sem 

ætluð er þeirri akstursstefnu. Ef slökkt er á grænni beygju- 
ör, en græna ljósið á aðalljóskerinu logar, má aka í þá 
stefnu, sem örin annars vísar til, en víkja ber þá fyrir um- 
ferð, sem á móti kemur, og umferð vegfarenda, sem ganga 

á móti grænu ljósi. 
Svört ör í rauðu eða gulu ljósi merkir, að bannað sé 

að aka í þá stefnu, sem örin sýnir. 
Eitt eða tvö rauð ljós á sama stólpa, sem kvikna og 

slokkna á víæl, merkja, að ökutæki skuli nema staðar við 
stöðvunarlinu eða umferðarljósastólpa. 

Eitt eða tvö gul ljós á sama stólpa, sem kvikna og 
slokkna á víæl, merkja, að ökutæki megi halda áfram með 
ýtrustu varúð. 

B. Ljósmerki fyrir gangandi vegfarendur. 

30. gr. 
Ljósmerki fyrir gangandi vegfarendur skulu vera tvö, 

rautt og grænt, og skal rauða ljósið vera fyrir ofan græna 
ljósið. Rauða ljósið skal sýna mann í kyrrstöðu, en græna 
ljósið mann á göngu. 

Rautt ljós merkir, að ekki megi ganga út á akbraut. 
Grænt ljós merkir, að gangandi vegfarendur megi 

ganga yfir akbraut. Ef vegfarandi er kominn út á akbraut, 
þegar ljósaskipti verða, skal hann halda áfram yfir á næstu 
gangstétt eða umferðareyju. Grænt ljós, sem slokknar og 
kviknar á víxl, merkir, að græna ljósið sé senn á enda og 
rauða ljósið sé að koma. 

Hljóðmerki má nota ásamt ljósmerki til sérstakrar leið- 
beiningar fyrir gangandi vegfarendur. 

31. gr. 
Á gatnamótum, þar sem ekki eru sérstök ljósmerki 

fyrir gangandi vegfarendur, skúilu allir vegfarendur fara 
eftir ljósmerkjum fyrir umferð ökutækja. 

V. ÝMIS ÁKVÆÐI. 

32. gr: 

Í kaupstað skal bæjarstjórn (bæjarverkfræðingur) láta 
setja umferðarmerki á eða við veg samkvæmt ákvörðun 
lögreglustjóra og sjá um viðhald þeirra. Utan kaupstaða 
ákveður vegamálastjóri, hvar umferðarmerki skulu sett, og 
sér um viðhald þeirra. 

Kostnað vegna umferðarmerkja greiðir veghaldari.
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33. gr. 
Hver sá, sem lætur vinna við veg eða raska honum, 

ber ábyrgð á, að staðurinn sé þannig varinn og merktur 
viðvörunarmerkjum, að ekki stafi hætta af verkinu. Ekki 
má byrja á slíku verki fyrr en fengin hafa verið fyrirmæli 
um, hvernig merkja skuli, hjá vegamálastjóra, ef um þjóð- 
veg eða sýsluveg er að ræða, en annars hjá lögreglustjóra. 

34. gr. 
Óheimilt er að setja á umferðarmerki auglýsingar eða 

annað merkjagjöfinni óviðkomandi. 
Lögreglustjóri getur bannað og látið taka niður aug- 

lýsingaspjöld, ljósaauglýsingar, glitaugu og annað, sem lík- 
ist umferðarmerkjum eða valdið getur hættu, truflun eða 
óþægindum fyrir umferð. 

3ð. gr. 
Litur, lögun og táknmynd umferðarmerkja skal að 

jafnaði vera eins og sýnt er að framan, svo og dæmi um 
merkingar á yfirborði vega. 

Gerð bókstafa og tölustafa á umferðarmerkjum skal 
vera eins og sýnt er á fylgiskjali. 

Umferðarmerki halda gildi sínu þrátt fyrir minni 
háttar frávik frá framangreindum reglum. 

36. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í um- 

ferðarlögum nr. 40 23. apríl 1968, öðlast gildi 1. maí 1979. 
Jafnframt er úr gildi felld reglugerð um umferðar- 

merki og notkun þeirra nr. 61 24. mars 1959 ásamt síðari 
breytingum nr. 106 13. mars 1968 og nr. 240 21. ágúst 1968. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Umferðarmerki sem sett hafa verið upp samkvæmt 
gildandi reglugerð er heimilt að nota þar til annað verður 
ákveðið, enda sé þeim komið fyrir í samræmi við ákvæði 
reglugerðar þessarar. Umferðarmerki B 13 samkv. gildandi 
reglugerð má þó eigi nota lengur en til 1. október 1979 og 
umferðarmerki B 15 eigi lengur en til 1. júní 1980. Ákvæði 
13. gr. um gular hindrunarlínur, akreinalínur og bannsvæði 
koma eigi að fullu til framkvæmda fyrr en 1. október 1979. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 4. desember 1978. 

Steingrímur Hermannsson. 

  

Ólafur W. Stefánsson.
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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 
bifreiðastöður í Hafnarfirði: 

1. Umferð: 

a. Á Hlíðarbraut er einstefna frá norðri til suðurs. 
b. Á Holtsgötu er einstefna frá austri til vesturs. 
c. Á torgi við Breiðvang er einstefna og hringakstur frá hægri til vinstri. 
d. Umferð um Norðurvang nýtur forgangs fyrir umferð um Breiðvang (bið- 

skylda). 

2. Bifreiðastöður: 

Bifreiðastöður eru bannaðar á stig sem liggur að Garðavegi 4B og 4C. 

Ákvæði auglýsingar þessarar taka gildi þegar í stað. 

Bæjarfógetinn í Hafnarfirði, 30. október 1978. 

Einar Ingimundarson. 

31. október 1978. Nr. 416. 

AUGLÝSING 

um umferð á Akureyri. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40, 1968 og að fengnum tillögum 
bæjarstjórnar Akureyrar eru hér með settar eftirgreindar reglur um umferð á 
Akureyri: 

Í. Sett hafa verið upp gangbrautarljós á Þingvallastræti við Hrísalund og á Hörg- 
árbraut við innkeyrslu í bæinn. (Skúta). 

2. Umferð um Geislagötu skal víkja fyrir umferð um Strandgötu og hefur merki 
(biðskylda) þar um verið sett upp við suðausturhorn Landsbankahúss. 

3. Ákveðið hefur verið að aðalbækistöð strætisvagna Akureyrar verði við Strand- 
'gölu, sunnan húss Ferðaskrifstofu Akureyrar. 

Lögreglustjórinn á Akureyri, 31. október 1978. 

Ófeigur Eiríksson.
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REGLUR 

um greiðslur fyrir gæslustörf í heimavistarskólum á skyldunámsstigi 

Fjármálaráðuneytið, fyrir hönd ríkissjóðs, setur hér með, að höfðu samráði 
við menntamálaráðuneytið og Samband íslenskra sveitarfélaga, eftirfarandi reglur 

um greiðslur ríkissjóðs fyrir gæslustörf í heimavistarskólum á skyldunámsstigi: 

1. Hámarksgreiðslur ríkissjóðs miðast við eftirfarandi gæslustundafjölda á viku: 

1.1 

Nemendafjöldi Hámarksfjöldi gæslustunda 

í heimavist til greiðslu á viku 

6— 10 nem. .......... 26.63 klst. 
11— 20 nem. .......... 26.63 klst.  0.91 á nem. umfram 10 
21— 50 nem. .......... 35.75 klst. - 0.33 á nem. umfram 20 
51— 80 nem. .......... 45.50 klst.  0.82 á nem. umfram 60 
81— 100 nem. .......... 70.12 klst.  0.84 á nem. umfram 80 

101 nem. „2... 87.00 klst.  0.50 á nem. umfram 100 

Ofangreind skrá miðast við, að nem. komi Í skóla kl. 11.00 á mánudögum 

og fari kl. 16.15 á föstudögum. 
1.2 Í þeim tilvikum, sem menntamálaráðuneytið kann að úrskurða umfram- 

gæsluþörf í samræmi við ákvæði a)—c) liða 6. gr. reglna menntamála- 
ráðuneytisins dags. 6. mars 1974, mun ríkissjóður greiða þann kostnað, sem 

af því leiðir. 
1.3 Fyrirvari er gerður um hámark gæslustunda, þar sem skólastjóri hefur 

ekki aðstoðarfólk við kennslu eða gæslustörf. 

2. Um kjör gæslufólks fer eftir kjarasamningum. 

3. Sveitarfélög, er að skóla standa, greiða gæslufólki umsamin laun og endur- 

krefja ríkissjóð um hlutdeild ríkisins. 

4. Reglur þessar gildi frá 1. september 1978, þar til öðruvísi kann að verða ákveðið. 

Fjármálaráðuneytið, 7. desember 1978. 

F.h.r. 

Þorsteinn Geirsson.   
Guðmundur Karl Jónsson. 

  

Stjórnartíðindi B 42, nr. 414—417. Útgáfudagur 29. desember 1978.
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27. nóvember 1978. 871 Nr. 418. 

REGLUGERÐ 

um hækkun bóta almannatrygginga. 

1. gr. 
Fjárhæð heimilisuppbótar samkvæmt 2. mgr. 19. gr. 1. 67/1971 um almanna- 

tryggingar með áorðnum breytingum skal hækka um 9% frá 1. desemebr 1978 frá 
bví sem var í nóvember 1978. 

2. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 78. gr. laga nr. 67/1971. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 27. nóvember 1978. 

Magnús H. Magnússon.   
Jón Ingimarsson . 

  

Stjórnartíðindi B 43, nr. 418. Útgáfudagur 30. nóvember 1978. 
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Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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REIKNINGUR 

Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. 

Rekstrarreikningur. 

Gjöld: 
Almenn framlög til sveitarfélaga skv. 13. grein ........ kr. 3672 880 823 
Aukaframlög til sveitarfélaga skv. 15. grein .......... —  189350 000 
Fólksfækkunarframlög til sveitarfél. skv. 16. grein .... — 29 100 000 
Samband ísl. sveitarfélaga, framlag ........20000000.. -— 41 992 993 
Landshlutasamtök sveitarfélaga, framlag .............. — 41 992 993 
Lánasjóður sveitarfélaga, framlag .......00000000000.. —  212040 090 
Húsfriðunarsjóður, framlag ..........000000 0000... — 6428 714 
Innheimtustofnun sveitarfélaga, rekstrarframlag ....... — 14 500 000 
Tekjuafgangur fluttur á höfuðstól ..........000.0.00.. — 82 516 188 

kr. 4 240 801 801 

Tekjur: 
Sölugjald, hluti sjóðsins ...........0000000.. 0. 0... kr. 2 804 850 298 
Aöðflutningsgjöld, hluti sjóðsins ..........00000000000.. —  848573 083 
Landsútsvör: 
Bankar  .........02000000nesssssss kr. 41 013 671 
Aðrir 2... kr. 672 999 642 
=- % hluti sveitarfél. ................ — 168 187410 

—  504862232 

Samtals kr. 4199 299 284 
Vaxtatekjur .......020000000.0sss sn —- 41 502517 

kr. 4 240 801 801 
Efnahagsreikningur. 

Eignir: 
Greiðslufjárreikningar: 
Oinnheimtar tekjur hjá gjaldendum 

  

ríkissjóðs ......0.000000. 000... kr. 440184291 
Ríkissjóður, viðskiptareikningur ...... —  510808309 
Sveitarfélög, viðskiptareikningur ...... — 1378 706 

kr. 952371 306 
Lánareikningar: 
Innheimtustofnun sveitarfélaga ....... kr. 831 054 852 
Siglufjarðarkaupstaður .............. — 3 000 000 
Skútustaðahreppur  .......00.000000.... — 2 000 000 

— 836 054 852   

  

Alls kr. 1788426 158 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Skuldir: 
Greiðslufjárreikningar: 
Hluti af tsk. Johns Manville, biðreikn- 

ÍNGUr 2... kr. 6 197 414 
Samband ísl. sveitarfélaga ............ —- 13 960 397 
Lánasjóður sveitarfélaga ............. — 67 751 303 
Landshlutasamtök sveitarfélaga ....... — 2 882 000 
Sveitarfélög, viðskiptareikningar ...... — 16 165 322 
Innheimtustofnun sveitarfélaga ....... — 14 500 000 

kr. 1467 493 626   

Framlagsfé til sveitarfélaga: 
Af óinnheimtum tekjum: 

  

  

  

Í ársbyrjun ......00..00. 0 kr. 311620 000 
Af rekstrarreikningi 1977 .......... —  128564291 

— 440184291 
Af innheimtum tekjum: 

Í ársbyrjun ..........0 00. kr. 453943 145 
Af rekstrarreikningi 1977 .......... — 3544316 532 

Samtals kr. 3 998 259 677 
Úthlutað á árinu 1977 ................ — 3092406 778 

— 905 852 899 
Eiginfjárreikningar: 
Höfuðstóll í ársbyrjun .............. kr. 238416 344 
Tekjuafgangur 1977 ............0...... — 82 516 188 

  — 320 932 532 
Alls kr. 1788 426 158 
  

Ársreikningur 1977 (Sundurliðun). 

  

. Landsútsvör: 

Bankar: 
Alþýðubankinn hf. .................. kr. 694 890 
Búnaðarbanki Íslands ................ — 5 150 715 
Fðnaðarbanki Íslands hf. ............ — 1837 821 
Landsbanki Íslands .................. — 16 796 469 
Samvinnubanki Íslands hf. .......... — 2119 848 
Seðlabanki Íslands .................. — 8 580 953 
Útvegsbanki Íslands .................. — 4 196 312 
Verslunarbanki Íslands .............. — 1636 663 

kr.  41013671 
Aðrir: 
Áburðarverksmiðja ríkisins .......... — 28 266 781 
Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins .... —  308062087 
Landssmiðjan  ...................... — 1235 046 
Olíufélagið hf. .........0..00. —  1384862 954 
Olíuverslun Íslands hf. .............. — 72 405 061 
Sementsverksmiðja ríkisins .......... — 40 704 472 
Síldarverksmiðjur ríkisins ........... —- 1755 548 
Skeljungur hf. ...........00000000.... — 81 209 856 
Sölunefnd varnarliðseigna ............ — 4 497 837 

—  672999642 

Samtals kr. 714013313 
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Ársreikningur 1977 (Sundurliðun). 

2. Viðskiptareikningar sveitarfélaga: 
Skuldir við Jöfnunarsjóð í árslok 1977: 
Eskifjörður  ..........20200000000sessn kr. 369 082 

Múlahreppur, A-Barðastrandarsýslu ..........2.00000... — 37 740 
Selvogshreppur, Árnessýslu ........0.000000. 00... — 71 884 
Suðurfjarðarhreppur, V-Barðastrandarsýslu ............ —- 900 000 

  

kr. 1378 706 
Inneignir hjá Jöfnunarsjóði í árslok 1977: 
Búðahreppur, S-Múlasýslu .......22000000000. 0... 0... kr. 3 152 117 
Dalvík  ........... þetoosesssssssrsnrarar —- 1 
Flateyrarhreppur, V-lsafjarðarsýslu ...........000.000.... — 1800 856 
Hofsóshreppur, Skagafjarðarsýslu ........00000000..000. —-- 299 244 
Kirkjubæjarhreppur, V-Skaftafellssýslu ........2.02000.. — 1147 155 
Lýtingsstaðahreppur, Skagafjarðarsýslu ................ — 1514 980 
Nauteyrarhreppur, N-Ísafjarðarsýslu ................... — 408 850 
Norðfjarðarhreppur, S-Múlasýslu .........0000000.000.00.. —- 417 550 
Raufarhafnarhreppur, N-Þingeyjarsýslu ................ nr 1824 814 
Siglufjörður  ...........00020002 000 0nnn en — 4 083 186 
Skaftártunguhreppur, V-Skaftafellssýslu .........0000.... — 346 569 
Snæfjallahreppur, N-Ísafjarðarsýslu ............0..00.... — 270 000 
Suðureyrarhreppur, V-Ísafjarðarsýslu ..........0..0...... — 900 000 

  

kr.  16165322 
3. Viðskiptareikningar Landshlutasamtaka sveitarfélaga: 

Inneignir hjá Jöfnunarsjóði í árslok 1977: 
Fjórðungssamband Vestfirðinga .........02000.00.000... kr. 480 333 
Fjórðungssamband Norðlendinga ........0000000. 0000... —- 480 333 

Samband sveitarfélaga í Austurlandskjördæmi .......... — 480 333 
Samtök sveitarfélaga í Reykjaneskjördæmi ............ — 480 333 
Samtök sveitarfélaga í Vesturlandskjördæmi ............ —- 480 333 
Samtök sveitarfélaga í Suðurlandskjördæmi „........... — 480 335 

  

kr. 2 882 000 

Félagsmálaráðuneytið, 10. júlí 1978. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Lára Hafliðadóttir. 

Nr. 420. 

REIKNINGAR 

Viðlagasjóðs og deilda hans. 

Efnahagsreikningur Viðlagasjóðs 30. apríl 1977. 

Eignir: 
Óafsöluð hús, sölu- og matsverð .... kr. 607 121 799 
—- innborgað á sölusamninga ........ —  116004253 

kr. 491117546 
Vélar, áhöld og búnaður .............00000......... — 4 538 650 
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Skuldabréf og víxlar, nafnverð: 

  

  

  

Nr. 420. 

  

a) Vegna húsasölu, til 25 ára ........ kr. 526361 047 
b) Vegna húsasölu, til 5—10 ára .... —  530574741 
c) Sveitarfélög vegna lóða og gatna .... —  166652645 
d) Vestmannaeyjakaupstaður ........ —  140321500 
e) Fyrirtæki í Vestmannaeyjum ...... -- 54 906 700 
f) Rafmagnsveitur ríkisins ........... . 16 537 174 
sg) Flugmálastjórn  ......0.0.00000000.. —- 10 000 000 
h) Ýmsir aðilar .........0.000.0000... — 71 188 321 

kr. 1516542 128 
Skuldunautar: 
a) Herjólfur ..........00000000000... — 39 481 525 
b) Flugmálastjóri # .........000..2.... —- 7 858 915 
c) Ýmsir aðilar ...........00..0..... —- 2 716 297 

— 50 056 737 
Innistæður í bönkum: 
a) Landsbanki, Neskaupstað ......... — 42 781 865 
b) Útvegsbanki, Vestmannaeyjum .... — 15 000 000 
c) Sparisjóður, Vestmannaeyjum ..... — 15 000 000 
d) Safnreikningur í Seðlabanka ...... — 83 242 647 
e) Ávísanareikn. í Seðlabanka ........ — 437 896 

—  156462408 
Útistandandi af greiðslum afborgana og vaxta 1973 — 3 061 745 
Ýmsar kröfur, áætlað .........00000000.0.. 0... —- 12 000 000 

kr. 2 293 779 214 
Skuldir: 

Skuldabréf til Seðlabanka Íslands ..........0000.00..... kr. 1200 000 000 
Fasteignaveðlán yfirtekin ..........0.000000... 0... — 2 703 580 
Fasteignaveðlán umsamin ..........0.0.00.0. 0. sn — 548 586 
Skuldabréf til atvinnufyrirtækja ..........0..0..0000.. — 4 846 816 
Skuld í Dkr. vegna íþróttahúss .......000000000.0 0... —  102321500 
Ýmsir skuldheimtumenn ........00000000 0000... —- 424 402 
Ýmsar skuldbindingar, áætlað ...........000000......00. —  166500 000 
Eignir umfram skuldir ...........200000.... 00... —  816434330 

  

kr. 2293 779 214 

Reks:raryfirlit Viðlagasjóðs til 30. apríl 1977. 

Gjöld: 
Hraunvarnir og verndun húseigna ... 
Brottflutningur fólks og verðmæta .... 
Kostn. við almenna þjónustu í Vestm. . 
Kostn. við almenna þjónustu á fasta- 

landinu 

Heimflutningar fólks og verðmæta .. 
Aðstoð við bæjarfélag og fyrirtæki .... 
Hreinsun gosefna og landgræðsla . 

#00... 00.00.0000... 00. 

Matskosnaður og áætlanagerð ........ 
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður .... 
Staðaruppbætur .......00000.000.0.0.0.. 
Ýmis kostnaður ........000.0000.00... 
Opinber gjöld .........00200.00.0..... 
Afskriftir véla og áhalda .......... 

kr. 332 037 327 
122 585 226 
185 475 149 

20 426 070 
73 990 536 
69 246 296 

489 167 732 
13 419 593 
17 650 424 
38 679 848 
12 359 499 
28 205 331 
30 óð1 045 

  kr. 1553 884 076
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Tekjubætur, einstaklinga .............. kr. 21043 398 
Tekjubætur fyrirtækja ................ —  197694281 
Bætur fyrir ónýt hús ...........0..... — 1180 274 659 
Bætur fyrir skemmd hús ............ —  219612746 
Bifreiðabætur ................0....0... — 37 071 547 
Fyrirtækjabætur  .............00.00.. —  556048942 
Lausafjárbætur ...........000000000... — 255 992 017 
Jarða- og lóðabætur ................ — 22 951 815 
Til Vestmannaeyjakaupst. og stofnana — 1001926520 
Slysabætur .........0.0.000 0000... — 1669 410 

kr. 3554 285 355 
Yfirfært til Norðfjarðardeildar ........................ -— 71 114 593 
Yfirfært til Landsdeildar ............02.00.00.00..0..0..0.. — 16 880 923 
Rekstur fasteigna ............0000000 00 senn — 94. 056 778 
Vaxtagjöld ............02200.0 0. ens nrr —  800142787 
Óuppgerður kostnaður og bætur .........0.00.0000.0... —  134700 000 
Tekjur umfram gjöld ..........0200.00 000... —  816434330 

kr. 7 041 498 822 

Tekjur 
Af söluskatti ............00..... kr. 3415 883 825 
Af eignaskatti „...........0..000. 0000. —  101291 992 
Af landsútsvari .........0..2..0..00.... — 15 782 723 
Af viðlagagjaldi ...................... — 657 602816 
Frá ríkissjóði .......0..000000.00.. — 160 000 000 
Frá atvinnuleysistryggingasjóði ....... — 160 000000 

kr. 4510 561 356 
Framlög Norðurlandanna ........022002..00 0000 n nn — 1536 367 635 
Gjafir ýmissa aðila ..........0200000.0..0 enn — 238172 219 
Tekjur af leigu húsa ...........0.000000. 00 svenni — 42 784 002 
Vaxtatekjur .............00.0000 000. nn —  295568218 
Tekjur af húsasölu sbr. eignfært söluverðmæti .......... —  393400419 

Óuppgerðar tekjur og endurgreiðslur .................. — 15 500 000 
Ýmsar tekjur ..........2.00000. 00 — 9 144 973 

  

kr. 7 041 498 822 

Yfirlit wm Norðfjarðardeild Viðlagasjóðs 30. apríl 1977. 

. Gjöld: 
Ahöld og búnaður .............0000 00. ens sen — 550 010 
Óuppgerðar greiðslur ...........0..0..00002 0 — 11 966 055 
Bankareikningur ............00000. 0... ess — 39 788 

Kostnaðarreikningar : 
Hreinsun svæðisins .................. kr. 36 365 688 

Hreinsun olíu ..........00.000 0000... — 15 494 530 

Björgun verðmæta ..........00000.000. — 6 630 821 
Bráðab. viðgerðir ............0..0..... — 7 128 035 
Matskostnaður ........2.000000....... — 14 572 070 
Leitarkostnaður ...............02..... — 1394 509 

Skrifst. og eftirlit .................... — 7 807 385 
Ýmislegt .........0...0. 0. — 8412570 

— 98 405 680  
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Bifreiðabætur ..........02000.00 see ss ss kr. 20 193 281 
Fyrirtækjabætur ............20.0000 0000 nn0n — 530 059 669 
Lausafjárbætur ............2000000. 0. s.s — 4 785 599 
Vaxtakostnaður ..........0000000 0000. 0e rann — 36 123 563 
Ogreidd gjöld, áætlað ............20000.. 0... 0... — 31 800 000 

  

kr. 733923573 

Tekjur 
Söluskattshluti ...........0.00000 0000 ns ens kr. 609309 000 
Ouppgerðar tekjur og endurgreiðslur, áætlað .......... — 53 500 000 
Viðlagasjóður, Vestmannaeyjadeild ..............0000... — 71 114573 

  

kr. 733923573 

Yfirlit um Landsdeild Viðlagasjóðs 30. apríl 1977. 

  

Gjöld: 
Matskostnaður .........0000000seesesss sr kr. 580 785 
Auglýsingar o. fl. ........00200000.. ss se ns —- 34 638 

Tjónabætur ............00000 0000... — 19 265 500 

Greitt af Vestmannaeyjadeild ...............0000...0.0.. kr. 19 880 923 
Aætlað söluverð húsa ........00000.00sse ns. — — 3000000 

  

kr.  16880923 

Stjórn Viðlagasjóðs: 

Reykjavík, 16. júní 1977. 

Helgi Bergs. Tómas Þorvaldsson. Garðar Sigurðsson. 

Reynir Zoéga. Vilhjálmur Jónsson. Guðlaugur Stefánsson. 

Áritun ríkisendurskoðunar: 

Reykjavík, 16. janúar 1977. 

Halldór V. Sigurðsson. Guðm. Magnússon. 

Staðfesting forsætisráðherra: 

Reykjavík, 31. júlí 1978. 

Geir Hallgrímsson. 

Athugasemd við eignalið efnahagsreiknings Viðlagasjóðs pr. 30. apríl 1977: 

Áætlaður vaxtamunur nafnverðs og raunvirðis verðbréfa og víxlaeignar, sem 
fært er á kr. 1516542 128 til eigna, nemur að mati stjórnar Viðlagasjóðs sem næst 
kr. 310 000 000 til lækkunar.
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REGLUGERÐ 

um mörk og markaskrár og takmörkun á sammerkingum búfjár 

vegna sauðfjárveikivarna. 

1. gr. 
Fjármörk eru: eyrnamörk, hornamörk og brennimörk. Hver fjáreigandi er skyld- 

ur að hafa glöggt eyrnamark á fé sínu. Lömb skulu mörkuð, þau er til næst, fyrir lok 
tólftu viku sumars. Skylt er hverjum fjáreiganda að hafa hreppsmerki á fé sínu, 
brennimark á vinstra horni, ef fé er hyrnt, en ella plötu í vinstra eyra, með sömu 
stöfum og hreppsbrennimarkið, helst skal nota löggilt eyrnamerki. 

Þeir fjáreigendur, sem eiga sammerkt við einhvern, sem býr svo nærri, að 

einhver hætta kann að vera á því, að misdrætti geti valdið að dómi viðkomandi 

markavarða og/eða sauðfjársjúkdómanefndar mega því aðeins hafa markið í marka- 
skrá og/eða nota það, að þeir báðir skuldbindi sig til að hafa allt fé sitt, lömb og 

fullorðið, eyrnamerkt með löggiltum plastmerkjum með hrepps- og bæjarnúmeri. 
Þó nægir að hyrnt fé fullorðið sé brennimerkt hreppsbrennimarki. 

Nú leggur markeigandi niður fjármark sitt til að útrýma sammerkingu og 
á erfitt með eða getur ekki markað fjárstofn sinn undir hið nýja mark sitt. Er 
honum heimilt að fá hið aflagða mark prentað einu sinni í markaskrá umdæmisins, 
en þó aðeins, að það sé með breyttu letri (skáletri) og tekið fram í formála við- 
komandi markaskrár, að slík mörk séu aðeins á fullorðnu fé og óheimilt að nota 

þau á lömb. 

2. gr. 
Sauðfé og annan búpening skal draga eftir mörkum. Markið helgar mark- 

eiganda kind, nema sannist, að annar eigi. Enginn má draga sér kind, sem eigi ber 
hans rétta mark. Ef kind er með brennimarki eða hornamarki annars manns en 
þess, sem eyrnamarkið á, skal sá talinn eigandi, sem á brennimarkið eða horna- 
markið, og skal hann þá, ef eigandi eyrnamarksins krefst, gera grein fyrir, hvernig 
hann er að henni kominn. Kind, sem hefur eyrnamark eins, brennimark annars 

og hornamark hins þriðja, skal talin eign þess sem brennimarkið á. Þó skal hann 
ef krafist er, gera grein fyrir, hvernig hann hefur eignast kindina. Enginn má nota 
mark annars manns, nema leyfi hans komi til. 

Um hrossamörk og skil á hrossum skulu, þar sem ástæða þykir til, vera sér- 
ákvæði í fjallskilasamþykkt. Stórgripamörk, þ. e. mörk, sem eingöngu eru notuð á 
hross eða nautgripi, skulu merkt með stjörnu í markaskrám og er þá óheimilt að 
nota þau mörk á sauðfé. 

Hins vegar þarf ekki að beita jafnströngum takmörkunum um sammerkingar 
þegar um stórgripamörk er að ræða eins og um sauðfjármörk. 

Sé um vafamark á kind að ræða eða sammerkingu skal henni skilyrðislaust 
slátrað, en ekki send þeim, sem réttarstjórar, fjallkóngar eða hreppstjórar telja 
líklegri eiganda, ef möguleiki er á því, að hún sé úr öðru varnarhólfi. 

3. gr. 
Mörk geta gengið að erfðum. Gefa má mark svo og selja. Taka má upp nýtt 

mark, gerðarmark, enda hafi enginn maður í því héraði eða hinum næstu sams 
konar mark fyrir eða svo líkt að hætta sé við misdrætti. 

Bannað er öllum að taka upp markið gat á sauðfé og einnig mikil sora- 
mörk eða vandgerð mörk. Í hverri fjallskilasamþykkt skal ákveða hverskonar mörk 
megi taka upp eða nota og skulu þau talin upp með heitum í samþykktinni og 
skýrð með myndum í markaskrá. Öll þau mörk, sem ekki eru heimiluð samkvæmt
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reglugerð þessari eða fjallskilasamþykkt, mega ekki ganga að erfðum, sölum né 
gjöfum. Sama gildir um aðflutt mörk, sbr. 5. gr. Markaverðir skulu vinna sem 
rækilegast að því, að núverandi eigendur leggi niður sem fyrst þau mörk, er ekki 
falla undir ákvæði markareglugerðar og fjallskilasamþykktar. 

4. gr. 
Skylt er markeiganda að tilkynna mark sitt til prentunar í markaskrá fjall- 

skilaumdæmisins. Mark, sem hvorki er prentað í gildandi markaskrá né heldur 
auglýst í Lögbirtingablaði, sbr. 7. gr., skal talið niður fallið, og er þá öðrum heimilt 

að taka það upp. Þó skal sá, er áður átti mark, eiga forgangsrétt til marksins, ef 
hann tekur það upp innan 8 ára. 

5. gr. 
Nú tilkynna tveir eða fleiri fjáreigendur sama mark til prentunar í marka- 

skrá, og skal þá erfðamark að öðru jöfnu ganga fyrir gjafamarki, gjafamark fyrir 
kaupamarki og kaupamark fyrir gerðarmarki. Aðfluttur maður skal breyta marki sínu 
ef sammerkt á eða námerkt í sama afréttarfélagi. 

Nú tilkynna tveir eða fleiri sama mark af sama flokki, t. d. erfðamörk, þá 
sengur fyrir það markið, sem eldra er í viðkomandi markaumdæmi. Verði ekki 

upplýst hvort markið er eldra, skal markavörður (markadómur) varpa hlutkesti 

um hvor haldi markinu, nema um annað semjist. 

Sama regla um forgangsrétt marka gildir milli markaumdæma til að koma í veg 
fyrir eða vinna að útrýmingu sammerkingar. 

6. gr. 
Stjórn hvers fjallskilaamdæmis skal sjá um prentun á markaskrá fyrir um- 

dæmið og auk þess senda markavörðum, hreppstjórum og sláturhúsum á hugsan- 
legum samgöngusvæðum eintak markaskrárinnar og sauðfjárveikivörnum tvö ein- 
tök. Markaskrár skulu prentaðar samtímis um land allt, eigi sjaldnar en 8. hvert 
ár. Skal næsta samtíma prentun fara fram árið 1979. Skal hver markeigandi koma 
marki sínu eða mörkum í viðkomandi markaskrá og borga fyrir, eftir því sem stjórn 
fjallskilaumdæmis ákveður. Heimilt er að vinna að takmörkun markafjölda ein- 

staklinga með því að hækka verulega gjöld fyrir fleiri fjármörk en tvö. 
Stjórn fjallskilaumdæmis felur ákveðnum manni, markaverði, umsjón með mörk- 

um og gerð markaskrár. Skal markavörður annast söfnun marka, og sjá um út- 
sáfu markaskrár. Skulu markaverðir samliggjandi fjallskilaumdæma hafa samráð 
um markaskrár til þess að forðast sammerkingar. 

Stjórnir fjallskilaumdæma geta sameinast um útgáfu markaskrár, þar sem það 
þykir henta og aldrei skal gefa út nema í einu lagi markaskrá fyrir hvert sýslu- 

félag, nema sérstök landfræðileg ástæða sé til annars, að dómi sauðfjársjúkdóma- 
nefndar. 

Í fjallskilasamþykkt ber að setja nánari ákvæði um gerð og útsáfu markaskrár. 
Skylt er markavörðum að hafa samvinnu við markaverði í öllum þeim héruðum, þar 
sem um fjársamgöngur getur verið að ræða til að koma í veg fyrir hættulegar sam- 
merkingar og vinna að útrýmingu slíkra sammerkinga, þar sem þær eru til staðar. 
Skulu hverjir tveir markaverðir vera markadómur fyrir viðkomandi umdæmi, en 

leita álits sauðfjársjúkdómanefndar, þegar nauðsyn krefur úrskurðar hvor skal 
halda marki eða, hvort leyfa skuli þá sammerkingu, sem um ræðir, með þeim skil- 
yrðum, sem um getur í IX. kafla laga nr. 42/1969 og lögum nr. 23/1956. 

Reglur um óleyfilegar eða hættulegar sammerkingar eru sem hér segir (orða- 
lagið „sammerkingar við“ tiltekið landssvæði á að sjálfsögðu við markeigendur á 
því svæði): 

B 108
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Árnessýsla: 

Bannaðar eru sammerkingar innan sýslu og við Rangárvallasýslu vestan Markar- 
fljóts. Svæðið austan Hvítár má ekki hafa sammerkt við Skaftártunguhrepp og 
Álftavershrepp í V.-Skaftafellssýslu. Bannaðar eru sammerkingar við Gullbringu- 
og Kjósarsýslu, Borgarfjarðarsýslu, Mýrarsýslu ofan Borgarhrepps, Húnavatnssýslur 
báðar og Skagafjarðarsýslu vestan Héraðsvatna. Heimilt er þó að veita undanþágur 
með sammerkingar í Árnessýslu vestan Ölfusár og Sogs við hreppana í Húnavatns- 
sýslu á Skaga (Skaga-, Höfða- og Vindhælishrepp) og Skagafjarðarsýslu vestan 

Héraðsvatna. 

Gullbringu- og Kjósarsýsla: 

Bannaðar eru sammerkingar innan Kjalarnesþings og við Árnessýslu, Borgar- 
fjarðarsýslu og Mýrarsýslu ofan Borgarhrepps. 

Borgarfjarðarsýsla: 

Bannaðar eru sammerkingar innan sýslu og við Kjalarnesþing, Árnessýslu og 
Mýrasýslu. Ennfremur eru bannaðar sammerkingar milli efra varnarhólfs í Borgar- 
fjarðarsýslu annarsvegar og Dalasýslu og Strandasýslu sunnan Hvammsfjarðar- 
girðingar, Húnavatnssýslur báðar og Skagafjarðarsýslu vestan Héraðsvatna. Heimilt 
er þó að veita undanþágu um sammerkingar milli Borgarfjarðarsýslu sunnan Reyk- 
holtsdalshrepps við hreppana á Skaga (Vindhælis-, Höfða-, Skaga- og Skefilsstaða- 

hrepp). 

Mýrasýsla: 

Bannaðar eru sammerkingar innan sýslu og við Snæfellsness- og Hnappadals- 
sýslu, Dalasýslu, Strandasýslu sunnan Bitrugirðingar, Húnavatnssýslur báðar og 
Skagafjarðarsýslu vestan héraðsvatna. Heimilt er þó að veita undanþágu með sam- 
merkingar á svæðinu vestan Stafholtstungnahrepps við hreppana á Skaga (sjá Borgar- 
fjarðarsýslu). Bannaðar eru einnig sammerkingar við Borgarfjarðarsýslu, og í hrepp- 

unum ofan Borgarhrepps við Árnessýslu og Gullbringu- og Kjósarsýslu. 

Snæfellsness- og Hnappadalssýsla: 

Bannaðar eru sammerkingar innan sýslnanna og við Dalasýslu og Mýrasýslu. 

Dalasýsla: 

Bannaðar eru sammerkingar innan sýslu og við A.-Barðastrandarsýslu, Stranda- 
sýslu sunnan Þorskafjarðar-Steingrímsfjarðargirðingar, Miðfjarðarhólf, Borgar- 
fjarðarsýslu ofan syðra varnarhólfs, Mýrasýslu og Snæfellsness- og Hnappadals- 
sýslu. Einnig er bannað að hafa sammerkt í Dalasýslu sunnan Hvammsfjarðarlínu 
við Húnavatnssýslur vestan Blöndu. Heimilt er að leyfa sammerkingar á svæðinu 
sunnan Hvammsfjarðargirðingar við A.-Barðastrandarsýslu vestan Þorskafjarðar- 
girðingar. Bannaðar eru sammerkingar á svæðinu norðan Hvammsfjarðarfirðingar við 

N.-Ísafjarðarsýslu austan Kollafjarðargirðingar. 

A.-Barðastrandarsýsla: 

Bannaðar eru sammerkingar innan sýslu og við Dalasýslu, Strandasýslu og alla 
Vestfirði. Heimilt er þó að leyfa sammerkingar á svæðinu vestan Þorskafjarðargirð- 

ingar og í Dalasýslu sunnan Hvammsfjarðargirðingar,
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V.-Barðastrandarsýsla: 

Bannaðar eru sammerkingar innan sýslu og við alla Vestfirði. Heimilt er þó að 
leyfa sammerkingar í Ketildala-, Tálknafjarðar-, Patreks- og Rauðasandshreppi við 
Strandasýslu sunnan Þorskafjarðar-Steingrímsfjarðargirðingar. 

V.-Ísafi arðarsýsla: 

Bannaðar eru sammerkingar innan sýslu og við alla Vestfirði nema Strandasýslu 
sunnan Þorskafjarðar-Steingsrímsfjarðargirðinsar. 

N.-Ísafjarðarsýsla: 

Bannaðar eru sammerkingar innan sýslu og við alla Vestfirði. Þó má leyfa sam- 
merkingar á Bolungarvíkursvæði við Strandasýslu sunnan Þorskafjarðargirðingar 
Bannaðar eru sammerkingar austan Kollafjarðarlínu við Dalasýslu norðan Hvamms- 
fjarðargirðingar. 

Strandasýsla: 

Bannaðar eru sammerkingar innan sýslu. Einnig eru bannaðar sammerkingar 
norðan Bitrugirðingar við Vestfirði, nema á Bolungarvíkursvæði og V. Ísafjarðarsýslu. 

Í Ketildala-, Tálknafjarðar-, Patreks- og Rauðasandshreppi mega vera sammerkingar 
við svæðið sunnan Steingrímsfjarðar-Þorskafjarðargirðingar. Bannaðar eru sam- 
merkingar við Dalasýslu norðan Hvammsfjarðargirðingar. Sunnan Bitrugirðingar 
eru bannaðar sammerkingar við A.-Barðastrandarsýslu austan Þorskafjarðargirð- 
ingar, Dalasýslu alla, Mýrasýslu og í Miðfjarðarhólfi. Bæir í Strandasýslu í Mið- 
fjarðarhólfi mega ekki hafa sammerkt við efra varnarhólf í Borgarfjarðarsýslu, 
Húnavatnssýslur vestan Blöndu, Bólstaðarhlíðarhrepp, Lýtinssstaðahrepp og Seylu- 
hrepp, en eru undanþegnir banni við sammerkingum innan sýslu norðan Steingríms- 
fjarðar-Þorskafjarðargirðingar. 

V.-Húnavatnssýsla: 

Bannaðar eru sammerkingar innan Húnavatnssýslna og milli V.-Húnavatnssýslu 

og Skagafjarðarsýslu vestan Héraðsvatna, Árnessýslu, Borgarfjarða arsýslu, Mýra- 
sýslu og Dalasýslu sunnan Hvammsfjarðargirðingar og Strandasýslu sunnan Bitru- 
girðingar. Einnig eru bannaðar sammerkingar milli Þorkelshólshrepps og Akra- 

hrepps. Heimilt er þó að leyfa sammerkingar á svæðinu austan Miðfjarðargirðingar 
við Strandasýslu milli Bitru- og Hvammsfjarðargirðingar. 

A.-Húnavatnssýsla: 

Bannaðar eru sammerkingar innan sýslu og við V.-Húnavatnssýslu, Skagafjarðar- 

sýslu vestan Héraðsvatna og Akrahrepp. Bólstaðarblíðarhreppur má ekki hafa sam- 
merkt við Eyjafjarðarsýslu vestan Eyjafjarðarár sunnan Árskógar hrepps. Einnig eru 
pannaðar sammerkingar við Árnessýslu, efra varnarhólf í Borgarfjarðarsýslu, Mýra- 

ýslu, Dalasýslu sunnan Hvammsfjarðargirðingar og Strandasýslu sunnan Hrúlafjarð- 
argirðingar. Heimilt er að leyfa sammerkingar milli hr eppanna á Skaga (sjá Borgar- 

fjarðarsýslu) við Mýrasýslu neðan Stafholtstungnahrepps og Árnessýslu vestan Ölfus- 
ár og Sogs. Einnig er heimilt að leyfa sammerkingar á svæðinu austan Blöndu við 

Dalasýslu sunnan Hvammsfjarðargirðingar.
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Skagafjarðarsýsla: 

Bannaðar eru sammerkingar innan sýslu og við Eyjafjarðarsýslu og Suður- 
Þingeyjarsýslu vestan Skjálfandafljóts. Hrepparnir vestan Héraðsvatna, sunnan 
Skefilsstaðahrepps mega ekki hafa sammerkt við Árnessýslu, Borgarfjarðarsýslu ofan 
syðra varnarhólfs og Mýrasýslu ofan Borgarhrepps, Skagafjarðarsýsla vestan Héraðs- 
vaina má ekki hafa sammerkt við Húnavatnssýslur og Akrahreppur má ekki hafa 
sammerkt við A.-Húnavatnssýslu og Þorkelshólshrepp í V-Húnavatnssýslu og Lýtings- 
staða- og Seyluhreppur má ekki hafa sammerkt við bæi í Strandasýslu í Miðfjarðar- 
hólfi. Heimilt er að veita undanþágu með sammerkingar við Árnessýslu vestan 
Ölfusár og Sogs. 

Eyjafjarðarsýsla: 

Bannaðar eru sammerkingar innan sýslu og við Suður-Þingeyjarsýslu og við 
Kelduneshrepp í N.-Þingeyjarsýslu, Ásahreppi í Rangárvallasýslu og Skagafjarðar- 
sýslu, Eyjafjarðarsýsla vestan Eyjafjarðarár sunnan Árskógshrepps má ekki hafa 
sammerkt við Bólstaðarhlíðarhrepp. Siglufjörður má ekki hafa sammerkt við Suður- 
Þingeyjarsýslu, að öðru leyti fellur hann innan ramma Eyjafjarðarsýslu. Heimilt 
er að leyfa sammerkingar í Eyjafirði norðan Arnarneshrepps við S.-Þingeyjarsýslu 
austan Skjálfandafljóts. 

Suður-Þingeyjarsýsla og Kelduneshreppur: 

Bannaðar eru sammerkingar innan sýslu og við N.-Þingeyjarsýslu. Skútustaða- 
hreppur má ekki hafa sammerkt við N.-Múlasýslu norðan Jökulsár á Brú. Einnig 
eru bannaðar sammerkingar við Ásahrepp í Rangárvallasýslu, Akrahrepp í Skaga- 
fjarðarsýslu og Eyjafjarðarsýslu. Þó má leyfa sammerkingar austan Skjálfanda- 
fljóts við Eyjafjörð norðan Arnarneshrepps. 

Norður-Þingeyjarsýsla: 

Bannaðar eru sammerkingar innan sýslu og við Eyjafjarðarsýslu austan Eyja- 
fjarðarár, S.-Þingeyjarsýslu og N.-Múlasýslu norðan Lagarfljóts. Heimilt er þó að 
leyfa sammerkingar í Kelduneshreppi við svæðið sunnan Jökulsár á Brú. 

Múlasýslur: 

Bannaðar eru sammerkingar innan sýslnanna. Í N.-Múlasýslu norðan Lagar- 
fljóts má ekki vera sammerkt við N.-Þingeyjarsýslu austan Jökulsár á Fjöllum 
eða Skútustaðahrepp í S.-Þingeyjarsýslu. Þó má leyfa sammerkingar milli Skútu- 
staðahrepps og N.-Múlasýslu sunnan Jökulsár á Brú. Á svæðinu sunnan Jökulsár 
á Brú má ekki vera sammerkt við A.-Skaftafellssýslu austan Hornafjarðarfljóts. 

A.-Skaftafellssýsla: 

Bannaðar eru sammerkingar innan sýslu og austan Hornafjarðarfljóts við Múla- 
sýslur sunnan Jökulsár á Brú. Hofshreppur má ekki hafa sammerkt við V.-Skafta- 
fellssýslu austan Myýrdalssands. 

V.-Skaftafellssýsla: 

Bannaðar eru sammerkingar innan sýslu og við Hofshrepp í A.-Skaftafellssýslu 
og Rangárvallasýslu, Álftavershreppur og Skaftártunguhreppur mega ekki eiga sam- 

merkt við Árnessýslu austan Hvítár.
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Rangárvallasýsla: 

Bannaðar eru sammerkingar innan sýslu og við V.-Skaftafellssýslu. Á svæðinu 
vestan Markarfljóts má ekki vera sammerkt við Árnessýslu. Ásahreppur má ekki 
eiga sammerkt við Eyjafjarðarsýslu sunnan Árskógarhrepps og S.-Þingeyjarsýslu. 

Sammerkingar: Allar sammerkingar á hugsanlegum samgöngusvæðum skulu 
greinilega merktar með skammstöfun við markið í viðkomandi markaskrá. Þegar 

um leyfðar sammerkingar er að ræða skal skammstöfunin vera með breyttu letri 
(t. d. skáletri) en venjulegu letri ef samþykki hefur ekki þurft fyrir henni (jaðar- 
svæði). 

Skammstafanir skulu vera, sem hér segir: Á==Árnessýsla, GK=—Gullbringu- og 
Kjósarsýsla, B=Borgarfjarðarsýsla, M=—Mýrasýsla, SH==Snæfellsness- og Hnappa- 
dalssýsla, D=Dalasýsla, AB=A.-Barðastrandarsýsla, VB=V.-Barðastrandarsýsla, 
VÍ=V.Ísafjarðarsýsla, NÍ=N.-Ísafjarðarsýsla, Str—Strandasýsla, VH V.-Húna- 
valnssýsla, AH=A.-Húnavatnssýsla, S=Skagafjarðarsýsla, E= Eyjafjarðarsýsla og 
Siglufjörður, SÞ—S.-Þingeyjarsýsla, NÞ=N.-Þingeyjarsýsla, NM=N.-Múlasýsla, 
SM==S.-Múlasýsla, AS=A.-Skaftafellssýsla, VS=V.-Skaftafellssýsla, R—Ransgárvalla- 
sýsla. 

7. gr. 
Eigendaskipti að marki skulu tilkynnt markaverði, er birtir um það tilkynningu 

í Lögbirtingablaði á kostnað hins nýja eiganda. Sama gildir, ef maður flyst milli 
fjallskilaumdæma eða tekur upp nýtt mark. Geri markavörður ekki athugasemdir 
við markið, skal hann þegar senda tilkynningu um það til sveitarstjóra í nálægum 
sveitarfélögum innan sýslu og utan og til markavarða á hugsanlegum fjársamgöngu- 
svæðum. Aðeins markavörðum er heimilt að auglýsa mörk í Lögbirtingablaði. Mörk 
auglýst án samþykkis markavarðar eru ógild. 

8. gr. 
Með reglugerð þessari er felld úr gildi reglugerð nr. 90 frá 3. júní 1957 ásamt 

öðrum reglum er kunna að brjóta í bága við reglugerð þessa. 

9. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 45. gr. laga nr. 23/1956 um varnir 

Segn útbreiðslu næmra sauðfjársjúkdóma og útrýmingu þeirra, og í samræmi við 
IX. kafla laga um afréttarmálefni, fjallskil o. fl. nr. 49/1969. 

Um brot á reglugerð þessari fer að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Landbúnaðarráðuneytið, 24. nóvember 1978. 

Steingrímur Hermannsson.   
Haukur Jörundarson.
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SAMÞYKKT 

um breytingu á samþykkt nr. 154, 4. apríl 1974, um Verslunarbanka Íslands. 

1. gr. 

4. grein samþykktarinnar orðist svo: 

Aðalfundur Verslunarbanka Íslands hf., haldinn 18. mars 1978, samþykkir að 
gefa út jöfnunarhlutabréf að upphæð allt að kr. 100 milljónir og skal það gert þann 
1. janúar 1979. Skal sérhver hluthafi fá jöfnunarhlutabréf sem nemi jafnhárri upphæð 

og hlutabréf þau sem hann á fyrir og hefur greitt. 
Þá samþykkir aðalfundurinn aukningu á hlutafé bankans úr kr. 200 milljónum 

í kr. 500 milljónir og skal aukningin fara fram á árunum 1979— 1981, þannig að 

hluthöfum sé sefinn kostur á að greiða aukninguna með þrem greislum í gjalddaga 

þann 1. október árin 1979—1981. Skulu hluthafar eiga rétt á að kaupa viðbótarhluta- 

bréf fyrir allt að tvöfaldri hlutafjáreign sinni sem þeir eiga fyrir í félaginu, þ. e. 
allt að því þrefalda hlutafjáreign sína, sbr. þó 3. mgr. hér á eftir. 

Nú vilja svo margir hluthafar neyta kaupréttar síns á hlutafjárauka að öllum 

verði eigi veitt úrlausn og skulu hluthafar allir þá sæta hlutfallslegri lækkun, eftir 

því sem stjórn bankans ákveður. 
Fari svo að nægilega margir hluthafar eigi neyti forkaupsréttar þannig að til- 

skilin upphæð náist, skal stjórn bankans heimilt að bjóða öðrum og nýjum hluthöfum 

aukinn hlut á því verði, sem hún ákveður. 

Réttur hluthafa til að skrá sig fyrir hlutafjáraukningu þeirri, sem að framan 

greinir, gildir til 1. júlí 1979, og er áskrift bindandi fyrir hluthafa. Hlutafé skal 

aukið árlega um a. m. k. kr. 100 milljónir, þ. e. á árunum 1979, 1980 og 1981. Gjald- 

dagi er 1. október hvert árið. 
Sömu reglur gilda um hin nýju hlutabréf og um annað hlutafé í bankanum. 
Líta ber á samþykkt þessa sem efnislega breytingu á 4. gr. samþykkta bankans 

nr. 154/1974, og skal leita staðfestingar ráðherra á breytingunni. 
Hlutafé Verslunarbanka Íslands hf. verður því 500 milljónir króna. Hluthafa- 

fundur getur ákveðið að auka hlutaféð eftir sömu reglum og gilda um breytingar á 

samþykktum félagsins sbr. 34. gr. Hluthafar allir sbr. 5. grein hafa forgangsrétt til 

hlutafjárauka að tiltölu við hlutafjáreign sína í félaginu innan tímamarka, sem 

greind verða í samþykkt um aukningu hlutafjár. Nú neyta hluthafar ekki forkaups- 

réttar síns, og eru þá hlutabréfin boðin til kaups með opinberu útboði eða á annan 

hátt, eftir nánari fyrirmælum hluthafafundar. 

Innborgað hlutafé er kr. 200 000 000 þ. m. t. jöfnunarhlutafé. Hlutaféð er allt jafn 

rétthátt. 

2. gr. 

5. grein orðist svo: 

Hlutabréfin hljóða á nafn. 
Hlutabréfin eru að nafnverði kr. 1 000, kr. 5000, kr. 10 000, kr. 50 000, kr. 100 000 

og kr. 500 000. 
Hlutabréfin skiptast í flokka, og bréf í hverjum flokki eru í framhaldandi tölu- 

röð. A-flokks hlutabréf tilheyra félagsmönnum í Verslunarráði Íslands og Félagi 

íslenskra stórkaupmanna, en B-flokks hlutabréf félagsmönnum í Kaupmannasam- 

tökum Íslands. Aðrir hluthafar sem ekki eru meðlimir í ofangreindum samtökum, 

skulu fá hlutabréf A eða B eftir því á hverra vegum þeir starfa innan greindra samtaka. 

Arður af hlutabréfum skal sendur hluthöfum í ávísun innan mánaðar frá lokum 

aðalfundar.
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3. gr. , 
Þannig samþykkt á aðalfundi Verslunarbanka Íslands hf. hinn 18. mars 1978. 

Framanrituð samþykkt staðfestist hér með. 

Viðskiptaráðuneytið, 30. nóvember 1978. 

Svavar Gestsson. Ð 
Yngvi Ólafsson. 

5. desember 1978. . Nr. 493. 

AUGLYSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Sauðárkróks nr. 113 3. apríl 1973 

með síðari breytingum. 

4. gr. orðist þannig: 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 
Vatnsgjald alli að kr. 2080.00 á mánuði fyrir hvern mínútulítra í hámarks- 

stillingu hemils. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem samþykkt er af bæjarstjórn Sauðárkróks, er hér 
með staðfest 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, 5. desember 1978. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Kristmundur Halldórsson. 

27. nóvember 1978. Nr. 424. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 169/1970 með áorðnum breytingum. 

1. gr. 
Við 13. gr. reglugerðarinnar (sbr. 1. gr. reglugerðar nr. 316/1978) bætist nýr 

töluliður er verði 25. töluliður er orðist svo: 
25. tl. Eftirgreindar vélar enda séu þær ætlaðar til notkunar við fiskvinnslu: 

Flökunarvélar, flatningsvélar, roðflettingarvélar, slægingar- og hausskurðarvélar 
sem falla undir tollskrárnúmer 84.30.15 svo og hakkavélar, marningsvélar, bein- 
skurðarvélar, flokkunarvélar og fiskþvottavélar sem falla undir tollskrárnúmer 
84.30.19. 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er skv. heimild í lögum nr. 10/1960 um söluskatt með 
síðari breytingum, öðlast þegar gildi.
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Ákvæði til bráðabirgða. 

Fjármálaráðherra er heimilt að endurgreiða söluskatt af þeim fiskvinnsluvélum 
er falla undir 1. gr. reglugerðar þessarar sem tollafgreiddar hafa verið eða seldar 

eftir 1. október 1978. 

Fjármálaráðuneytið, 27. nóvember 1978. 

Tómas Árnason. 
  

Höskuldur Jónsson. 

Nr. 425. . 23. nóvember 1978. 

AUGLÝSING 

um breytingu á upphæð bóta samkvæmt bráðabirgðaákvæði laga 

nr. 25 10. maí 1977 um breyting á siglingalögum nr. 66/1963. 

Hagstofa Íslands hefur samkvæmt síðustu málsgrein 1. gr. laga nr. 25 10. maí 

1977 um breyting á siglingalögum nr. 66/1963 reiknað út breytingu á upphæð bóta 
samkvæmt 1. gr. la og 1. gr. 2b téðra laga, nr. 25 10. maí 1977, svo sem hér greinir: 

Fjárhæð Fjárhæð 
dánarbóta örorkubóta 

skv. lið la) í skv. lið 2b) í 

bráðabirgða- bráðabirgða- 

ákvæðum ákvæðum 

Grunnfjárhæð skv. lögunum, svarar til verkamanna- þús. kr. bús. kr. 

kaups í maí 1977, á gildistökutíma laganna ...... 2000 6 000 
Framfærðar fjárhæðir, frá og með breytingum 
vikukaups: 
22. júmí 1977 .......002.0000.000nn nn 2512 7 536 
1. sept 1977 2.....000000000 ns 2608 7 825 
1. des. 1977 .......000000eeennn nn 2 985 8 955 

1. mars 1978 .......000000eennn sr 3 233 9699 
1. júní 1978 ........0002000 00 nus 3 887 11 663 
1. sept. 1978 ........2000000 000 nn sa 4 027 12 082 

Samgönguráðuneytið, 23. nóvember 1978. 

Ragnar Arnalds. 
  

Kristinn Gunnarsson. 

  

Stjórnartíðindi B 44, nr. 419—425. Útgáfudagur 8. desember 1978.
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7. desember 1978. 887 Nr. 426. 

REGLUGERÐ 

um eftirgjöf á hinu fasta ársfjórðungsgjaldi fyrir venjulegan síma 

hjá elli- og örorkulífeyrisþegum. 

1. gr. 

Póst- og símamálastofnun skal fella niður hið fasta ársfjórðungsgjald af venju- 
legum síma hjá elli- og örorkulifeyrisþegum, með þeim skilyrðum, sem sett eru í 
reglugerð þessari. 

2. gr. 
Umsókn um niðurfellingu ársfjórðungsgjalds skal vera á sérstöku eyðublaði, 

réttilega útfylltu og undirrituðu. Eyðublöðin skulu afhent ókeypis í Starfsmanna- 
deild Póst- og símamálastofnunar og á póst- og símastöðvum. 

Allar slíkar umsóknir skulu sendar Starfsmannadeildinni, sem kannar aðstæður 

og afgreiðir málið síðan, sé skilyrðum reglugerðar þessarar fullnægt. 

3. gr. 
Skilyrði til að ársfjórðungsgjald megi fella niður eru: 

a) Að viðkomandi elli- og örorkulifeyrisþegi njóti óskertrar uppbótar á elli- eða 
örorkulifeyri (tekjutrygging), samkv. 19. gr. laga nr. 67/1971, um almanna- 
tryggingar. 

b) Að umsækjandi búi einn í íbúð, eða sé hann í hjónabandi eða öðru sambýli, 
þá uppfylli hver einstaklingur kröfur reglugerðar þessarar. Umsækjandi telst 
þó uppfylla skilyrði þessarar greinar, enda þótt fólk undir tvítugsaldri dveljist 
á heimilinu. 

c) Að ekki sé annar sími í íbúðinni. 

4. gr. 
Heimild til niðurfellingar gjalds samkvæmt reglugerð þessari nær aðeins til 

hins fasta ársfjórðungsgjalds síma samkvæmt gjaldskrá en ekki til annarra gjalda, 
hvorki stofngjalda, gjalda vegna umframsímtala, aukabúnaðar, né annarra gjalda 
en fasts ársfjórðungsgjalds, sem nú eru í gildi eða síðar kunna að verða sett með 
gjaldskrá. 

Rétthafar síma samkvæmt gjaldskrá þessari skulu hlýta almennum skilmálum 
um innheimtu símagjalda o. fl. 

5. gr. 
Þótt réttur elli- og örorkulífeyrisþega til að fá hið fasta ársfjórðungssjald 

síma fellt niður, sé viðurkenndur, fær hann ekki forgangsrétt til að fá síma um- 
fram aðra umsækjendur. 

6. gr. 
Skylt skal rétthafa síma, er fengið hefur ársfjórðungsgjald fellt niður, að til- 

kynna Starfsmannadeild Póst- og simamálastofnunar þær breytingar, sem á högum 
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hans kunna að verða og raskað geta forsendum fyrir gjaldfrelsi hans. Misnotkun 

eða rangar upplýsingar varða missi réttinda samkvæmt reglugerð þessari. 

7. gr. 
Tryggingastofnun ríkisins lætur Póst- og símamálastofnun ársfjórðungslega í 

té skýrslu um þá elli- og örorkulifeyrisþega um land allt, sem óskertrar tekju- 
tryggingar njóta, sbr. a.-lið 3. gr. reglugerðar þessarar. 

Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt 1. gr. l. nr. 24 23. maí 1975, um 
breyting á lögum nr. 30/1941, um fjarskipti, til að öðlast gildi frá Í. janúar 1979 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 7. desember 1978. 

Ragnar Arnalds. Sr 

Brynjólfur Ingólfsson. 

Nr. 427. . 8. desember 1978. 
AUGLÝSING 

um tollafgreiðslugengi. 

Fjármálaráðuneytið hefur ákveðið að nýta heimild í 11. gr. laga nr. 120/1976 

um tollskrá o. fl., til þess að ákveða, að það sölugengi krónunnar, sem skráð er hér 

á landi við opnun banka þann 28. hvers mánaðar (eða næsta vinnudag þar á eftir, 

ef ekki er opið í banka þann dag), skuli gilda við ákvörðun tollverðs næsta 

almanaksmánuð þar á eftir. Ákvörðun þessi gildir fyrst um sinn og uns annað 

kann að verða ákveðið, þó þannig að verði veruleg breyting á gengi Íslenskrar 

krónu gagnvart erlendri mynt, skal við tollafgreiðslu strax á eftir miðað við nýja 

gengið. 

Ofangreind ákvörðun er bundin þeirri forsendu, að venjuleg gengisskráning 

sé fyrir hendi í hérlendum bönkum, enda fellur móttaka tollskjala niður, þegar 

gengi Íslenskrar krónu er ekki skráð. 
Ákvörðun þessi tekur gildi 1. janúar 1979 og skal skráð sölugengi hinn 28. 

desember 1978 gilda sem tollafgreiðslugengi fyrir janúar 1979. 

Fjármálaráðuneytið, 8. desember 1978. 

Tómas Árnason.   
Sigurgeir A. Jónsson. 

Nr. 428. 7. desember 1978. 

REGLUGERÐ 

um heimavistir grunnskóla. 

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.
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2. gr. 
Skólastjóri skal gera áætlun um gæslustörf 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. 

5. gr. 
Í öllum heimavistarskólum skal aðbúnaður vera þannig að nemendur geti notið 

sem best hvildar 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. 

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 

6— 10 nem. ........000000.... 26.63 klst. 
11l— 20 nem. .....000.....0.. 26.63 klst.  0.91 á nem. umfram 10 
21— 50 nem. „....0.00 0000. 35.75 klst. - 0.33 á nem. umfram 20 
öl— 80 nem. ......00000 0... 45.50 klst.  0.82 á nem. umfram 50 
81—100 nem. .......0000000.... 70.12 klst. - 0.84 á nem. umfram 80 

101 MEM. 0... 87.00 klst.  0.50 á nem. umfram 100 

Menntamálaráðuneytið úrskurðar gæsluþörf umfram framanritað, ef rökstudd 
beiðni þess efnis kemur frá skólum m. a. 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 samgönguerfiðleika. 

8. gr. 
Sveitarfélög, er standa að rekstri heimavistarskóla, greiða gæslufólki umsamin 

laun og endurkrefja ríkissjóð um hlutdeild ríkisins.
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11. 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. 

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 fundarstjóra í sinn stað, og skipar fundarritara. Fundargerð skal færa í gjörða- 
bók. 

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 ókumenn, er flytja nem- 

endur, á reglulega starfsmannafundi og aðra starfsmannafundi ef skólastjóra þykir 
ástæða til. 

14. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 20. og 37. gr. laga nr. 63/1974, um 

grunnskóla, og gildir frá 1. september 1978. Jafnframt falla úr gildi reglur nr. 
435/1977 um sama efni. 

Menntamálaráðuneytið, 7. desember 1978. 

Ragnar Arnalds.   
Birgir Thorlacius. 

Nr. 429. . 8. desember 1978. 

AUGLYSING 

um afgreiðslutíma Rangár Apóteks, Hellu. 

Skv. heimildum í reglugerð um afgreiðslutíma lyfjabúða utan Reykjavíkur nr. 
305/1972, skal afgreiðslutími Rangár Apóteks, Hellu vera sem hér segir: 

Mánudaga-föstudaga kl. 9.15-12.25 og kl. í4-17. 

Að öðru leyti skal gætt ákvæðis 6. greinar fyrrnefndar reglugerðar. 

Heilbrigðis- og tryggingaráðuneytið, 8. desember 1978. 

F.h.r. 

Jón Ingimarsson.   
Ragnhildur E. Þórðardóttir. 

  

Stjórnartíðindi B 45, nr. 426—429. Útgáfudagur 22. desember 1978.
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28. desember 1978. 891 Nr. 4390. 

REGLUGERÐ 

um innheimtu bifreiðagjalda o. fl. 

1. gr. 
Greiða skal sérstakt innflutningsgjald — bensíngjald — af bensíni er fellur 

undir tollskrárnúmer 27.10.19 og skal fjárhæð þess ákveðin með sérstakri reglugerð. 

2. gr. 
Greiða skal sérstakt innflutningsgjald — gúmmígjald — af hjólbörðum, notuðum 

og nýlum. og gúmmíslöngum sem nota má á bifreiðar og bifhjól og skal gjaldið 

nema 45 kr. af hverju kg. Gjald þetta tekur einnig til hjólbarða og gúmmíslangna 
sem fylgja bifreiðum er fluttar eru til landsins. 

3. gr. 
Greiða skal árlega þungaskatt af bifreiðum sem hér segir: 

a. Af bifreiðum sem nota annan orkugjafa en bensín og eru minni en 4000 kg 
að leyfðri heildarþyngd, öðrum en þeim bifreiðum sem ekið er gegn gjaldi sam- 
kvæmt mælum: 

Eigin þyngd Þungaskattur Eigin þyngd Þungaskattur 
bifreiðar kg kr. bifreiðar kg kr. 

allt að 2000 276 800 3000—3199 371 750 
2000—2199 292 650 3200—3399 387 550 
2200—2399 308 450 3400—3599 403 400 
2400—-2599 324 250 3600—3799 419 200 
2600--2799 340 100 3800—-3999 435 000 
2800—-2999 355 950 

b. Af bifreiðum sem nota annan orkugjafa en bensín, eru undir 4000 kg að leyfðri 
heildarþyngd og ekið er gegn gjaldi samkvæmt löggiltum mælum: 

Eigin þyngd Þungaskattur Eigin þyngd Þungaskattur 
bifreiðar kg kr. bifreiðar kg kr. 

allt að 2000 359 800 3000—-3199 483 250 
2000—2199 380 400 3200—3399 503 800 
2200—-2399 400 950 3400—3599 524 400 
2400— 2599 421 500 3600—-3799 544 960 
2600— 2799 442 100 3800 —3999 565 500 
2800 —2999 462 700 

c. Af bifreiðum sem nota annan orkugjafa en bensin og eru 4000 kg eða meira að 
leyfðri heildarþyngd greiðist þungaskattur í formi gjalds fyrir hvern ekinn 
kílómetra samkvæmt ökumæli. Af tengi- og festivögnum, sem eru yfir 6 tonn 
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að leyfðri heildarþyngd, greiðist þungaskatltur á sama hátt. Ákvæði reglugerðar 
þessarar eiga við tengi- og festivagna jafnt sem bifreiðar eftir því sem við á. 

  

Leyfð heildarþyngd Gjald fyrir hvern Leyfð heildarþyngd Gjald fyrir hvern 

bifreiðar tonn ekinn km kr. bifreiðar tonn ekinn km kr. 

4,0— 4,9 11,10 15,0—15,9 17,80 
5,0— 5,9 11,60 16,0—16,9 18,70 
6,0— 6,9 12,20 17,0—17,9 19,50 
7,0— 7,9 12,70 18,0—-18,9 20,40 
8,0— 8,9 13,20 19,0—19,9 21,20 
9,0— 9,9 13,70 20,0—-20,9 22,10 

10,0—-10,9 14,20 21,0—21,9 22,90 
11,0—11,9 14,70 22,0—-22,9 23,80 
12,0—12,9 15,20 23,0—23,9 24,70 
13,0—13,9 16,10 24,0—-24,9 25,50 
14,0—14,9 16,90 25,0—-25,9 26,40   

Af fólksflutningabifreiðum 17 farþega og fleiri. sem rétt hafa til sérleyfis- 
eða hópferðaaksturs, skal greiða 33% lægri þungaskatt en að ofan greinir. 

d. Eigendur bifreiða er um getur í a- og b-liðum þessarar greinar geta að eigin 
vali greitt þungaskatt í formi gjalds fyrir hvern ekinn kilómetra samkvæmt 
öÖkumæli í stað fasts árgjalds. Gjald fyrir hvern ekinn kílómetra skal þá vera 
11.10 kr. Greiða skal 1/12 hluta gjaldsins skv. a- eða b-lið þessarar greinar, 
eftir því sem við á, fyrir hvern mánuð sem bifreiðin er í notkun án þess að 
vera útbúin viðhlífandi ökumælisbúnaði. Mánuður í bessu sambandi teljast 15 
dagar eða fleiri en 14 dögum eða færri skal sleppt. Bifreiðaeftirlitsmaður skal 
skrá í athugasemdadálk skráninsarskírteinis bifreiðar hvort greiða skuli þunga- 
skatt samkvæmt ökumæli eða fast árgjald. 

Frá þeirri stundu er hifreiðaeftirlitsmaður hefur viðurkennt ökumælisbúnað 

bifreiða, er hér um ræðir, gilda um þær öll ákvæði bessarar reglugerðar er að 

Ökumælum lúta svo og ákvæði reglugerðar nr. 62/1977. 
e. Þegar greiddur hefur verið þunsaskattur af bifreið skv. c-lið þessarar greinar 

fyrir 30 000 km akstur á einn almanaksári skal þunsaskattur miðast við að 

veittur sé 10% afsláttur af kílómetrasjaldi sem til fellur umfram 30 000 km og 
að 45 000 km og 20% af kílómetragjaldi umfram 45 000 km. 

Afsláttur kemur til framkvæmda við fyrsta uppgjör eftir að akstur hefur 
náð framangreindum mörkum. Réttur til endurgreiðslu fylgir bifreið þótt eisenda- 
skipti verði. 

Um ísetningu ökumæla, innsiglum, álestur og viðgerðir, svo og um skyldur um- 
ráðamanns bifreiðar varðandi álestur, færslu ökuhókar o. þ. h. gilda ákvæði reglu- 
gerðar um ökumæla nr. 62/1977. 

Verði ágreiningur um serð bifreiðar og gjaldskyldu sker fjármálaráðherra úr. 

4. gr. 

Nú er bifreið eða festi- eða tengivagn eingöngu noíuð við flutninga þar sem leyfður 
heildarþungi nýtist ekki til fulls og á þá eigandi rétt á að sjaldskylda sé miðuð við aðra 
Þyngd en leyfða heildarþyngd. Slík þyngd er hér eftir nefnd skráð bynsd. Skráð þyngd, 

sem skattur er greiddur af, skal aldrei vera minni en 13000 kg sé um bifreið að 
ræða en 6000 kg sé um vagn að ræða. Skráð byngd, sem greiðsla er miðuð við, mó 

og aldrei vera minni en eigin þyngd bifreiðar eða vagns og ekki skal slík skráning 
vera til skemmri tíma en 12 mánaða. Bifreiðaeftirlit ríkisins ákveður hver sé skráð 
Þyngd samkvæmt þessari grein.
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Bifreiðaeftirlit ríkisins færir upplýsingar um skráða þyngd í skráningarskírteini. 

Að lokinni færslu í skráningarskírteini og álestri á ökumæli bifreiðar miðast þunga- 
skattur við hina skráðu þyngd. Nú verður uppvíst að heildarþyngd bifreiðar er meiri 
en hin skráða þyngd og skal þá heimild til notkunar skráðrar þyngdar þegar afmáð 

úr skráningarskírteini og skal notkun skráðrar þyngdar þá ekki heimiluð næstu 

fjögur árin. 

5. gr. 

Bifreiðar erlendra sendisveita eru undanþegnar gjaldi skv. 3. gr. svo og bifreiðar 

erlendra ræðismanna ef þeir eru eigi íslenskir ríkisborgarar. 

Eigendur jeppsbifreiða eiga rétt á endurgreiðslu á helmingi skatts skv. a-lið 3. gr. 

með eftirtöldum skilyrðum: 

a. Þeir lýsi því yfir að bifreiðarnar hafi verið notaðar næstliðið ár að mestu eða 

öllu leyti við landbúnaðarstörf. 

b. Þeir sanni með vottorði hlutaðeigandi skattstjóra, að eigandi bifreiðarinnar 

hafi haft meiri hluta atvinnutekna sinna næstliðið ár, að frádregnum kostnaði 

við öflun þeirra, af búrekstri. Heimilt er þó að víkja frá ákvæði þessa stafliðar 

ef heildartekjur samkvæmt landbúnaðarframtali næstliðins árs eru hærri en tekjur 

vísitölubús. 

6. gr. 
Gjalddagi skatts, sem um ræðir í a- og b-liðum 3. gr. er 1. janúar árlega en 

eindagi 1. apríl og skal skatturinn innheimtast fyrir hvert ár þar sem bifreiðin er 

skráð í ársbyrjun. Skattskvldan telst frá afhendingu skráningarmerkis, ef um ný- 

skráða bifreið er að ræða, ella frá 1. janúar það ár sem skattur er greiddur. Skatt- 

rinn telst fyrir heilan mánuð þannig að 15 dagar eða fleiri teljist heill mánuður 

en færri dögum skal sleppt. 

Skattinn skal sá greiða sem er skráður eigandi á gjalddaga eða síðast var það ef 

hifreið er afskráð sem ónýt. Hafi bifreið skipt um eiganda (nothafa) án þess að 

það hafi verið tilkynnt tl skráningar hvílir greiðsluskyldan jafnframt á hinum nýja 

eiganda (nothafa). 

Þunsaskattur skv. c- og d-lið 8 gr. skal innheimtur ársþriðjungslega eftir á 

og er gjalddagi skattsins 11. febrúar, 11. júní og 11. október en eindagi síðasti dagur 

sömu mánaða. Skal skatturinn innheimtast fyrir hvern ársþriðjung þar sem bifreið 

er skráð þegar álestur fer fram. 

Í lok hvers ársbriðjunss, 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 eftirlilsmanns fjármálaráðuneytis og láta 

lesa á og skrá stöðnun ökumælis. 
Um nánari tilbösun á innheimtu þungaskatts samkvæmt ökumælum og álestri 

ökumæla vísast til reglugerðar nr. 62/1977. 

Lækka skal eða endurgreiða skatt skv. a- og b-liðum 3. gr. að réttri tiltölu hafi 

skattskvld Þifreið verið afskráð sem ónýt eða skráningarmerki bifreiðar verið af- 

hent lögreglustjóra í skráningarumdæmi hennar til geymslu í a. m. k. 30 daga samfellt. 

Við útreikning á frádrætti skattsins skal miðað við heila mánuði þannig að meira en 

hálfur mánuður skal reiknast sem heill mánuður en hálfum mánuði eða minna skal 

<lenpt. 

  

7. gr. 

Eisi skal endurgreiða skatt af bifreið sem greiddur hefur verið af henni út 

árið þótt skipt sé um eiganda að henni eða hún flutt í annað skráningarumdæmi. 

heldur skal greiðslan silda fyrir þá bifreið allt árið hver sem eigandi hennar er eða 

hvert sem hún er flutt á landinu.
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8. gr. 
Viðurlög ef gjöld skv. a- og b-liðum 3. gr. eru ekki greidd: 
Við aðalskoðun bifreiðar ár hvert skal eigandi hennar eða umráðamaður færa 

sönnur á að greiddur hafi verið af henni gjaldfallinn þungaskattur svo og skrán- 
ingargjald og vátryggingariðgjald ökumanns. Að öðrum kosti skal skoðunarmaður 
neita um skoðun á bifreiðinni, taka af henni skráningarmerki og afhenda þau lög- 
reglustjóra. Lögreglustjóri skal ekki afhenda þau aftur fyrr en færðar hafa verið 
sönnur á greiðslu fyrrnefndra gjalda. 

Skráning og/eða umskráning bifreiðar skal ekki fara fram nema framangreind 

sjöld hafi áður verið greidd af bifreiðinni til næstu áramóta. 
Sé ekki komið með bifreið til skoðunar á tilskildum tíma og gjöld af henni ekki 

greidd á réttum sjalddaga skal lögreglustjóri, eftir kröfu skattheimtumanns eða 

skoðunarmanns, taka af bifreiðinni skráningarmerki til geymslu svo sem að framan 
segir. 

Þungaskattur af bifreiðum og vátrysginsariðgjald ökumanns hafa lögtaksrétt. 

Bifreiðin skal vera að veði fyrir gjöldum þessum og skal það veð ganga fyrir öðrum 

veðum. 

9. gr. 
Viðurlög skv. c- og d-lið 3. gr.: 

Komi í ljós við eftirlit að ökumælir sé eigi innsislaður svo sem fyrir er mælt, svo 
og ef ökutæki hefur verið í notkun án þess að mælir þess hafi verið virkur, greiðir 

eigandi og/eða umráðamaður bifreiðarinnar viðurlög sem nema þunsgaskatti af 5 000 

km akstri á mánuði, en 15 000 km akstri á mánuði við ítrekað brot Viðurlög miðast 

við c- og d-liði 3. gr. eftir því sem við á og innheimtast eins og um venjulegan álestur 
væri að ræða. 

Ef í ljós kemur við skoðun bifreiðar eða við álestur ökumælis að ökumælir eða 

Ökumælisbúnaður er ekki virkur eða að mælir telur ranst og ætla má að eigandi og/eða 

umráðamaður bifreiðar hafi verið grandlaus, getur viðkomandi innheimtumaður ríkis- 
sjóðs ákvarðað skattinn samkvæmt hví sem telja má sennilegan akstur að viðbættu 
10% álagi. 

Misnotkun ökumælis, rof innsiglis á honum eða ítrekuð vanræksla samkvæmt 
framansögðu varðar sektum allt að 500 000 kr. auk viðurlaga samkvæmt reglugerð 

þessari nema þyngri refsing lissi við samkvæmt Öðrum lögum. 

Nú vanrækir eigandi að láta setja ökumæli í bifreið sína á tilskildum tíma og hann 

nýtur eigi til þess sérstakrar nndanþágu frá Bifreiðaeftirliti ríkisins og skal þá 
lögreglustjóri stöðva bifreiðina hvar sem til hennar næst og taka skráningarmerki 

hennar til geymslu uns ökumælir hefur verið settur í bifreiðina. 

10. gr. 
Heimilt er að veita sérstaka undanhásu frá hví að komið sá með bifreið, sem 

greiða skal af bungaskatt skv. c- og d-lið 3. gr., til álestrar ársþriðjungslega ef sér- 
stakar ástæður eru fyrir hendi. svo sem ófærð eða veikindi, enda hafi beiðni þar að 
lútandi horist viðkomandi innheimtumanni með hæfilegum fyrirvara. Sé ekki komið 

með bifreið til álestrar á tilskildum tíma skal innheimtumaður leggja viðurlög á eig- 
anda eða umráðamann Þifreiðar er nemi 500 kr. á hvern dag sem líður frá þeim tíma 
sem ákveðinn er tl álesturs skv. 4. mgr. 6. gr. í allt að 30 daga eða þar til komið er 
með bifreiðina til álestrar sé það fyrr. 

Heimilt er innheimtumanni þó að fella niður sekt þessa hafi sérstakar ástæður 
orðið til þess að ekki var komið með bifreið til álestrar á réttum tíma, enda hafi 
fullnægjandi greinargerð borist innheimtumanni um orsök tafarinnar innan tveggja 

vikna frá lokum þess tímabils er tilgreint er til álestrar ökumæla. Að öðru leyti er
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niðurfelling sekta samkvæmt þessari grein óheimil nema sérstakt samþykki fjármála- 

ráðuneytisins komi til. 

11. gr. 

Bifreið, sem í bifreiðaskrá er talin nota annan orkugjafa en bensín, skal talin 
vera slík hvað skatti viðkemur þangað til eigandi eða umráðamaður sannar fyrir 
lögreglustjóra (bifreiðaeftirliti) að hún noti þar eftir bensin fyrir orkugjafa. 

Eigandi eða umráðamaður bensínbifreiðar sem setur í bifreið sína hreyfil er 
notar annan orkugjafa en bensín skal tilkynna lögreglustjóra (bifreiðaeftirliti) 
breytinguna jafnskjótt og hún kemur til framkvæmda. 

Nú kemur í ljós að bifreið notar annan orkugjafa en bensin, en hún hefur ekki 
verið skráð sem slík, og skal þá hvað skattinn snertir telja að hún hafi verið þannig 
frá síðustu aðalskoðun nema eigandi eða umráðamaður sanni að svo hafi ekki verið. 

12. gr. 
Innheimtu framanritaðra gjalda annast lögreglustjórar en í Reykjavík tollstjóri. 

Bensingjald og gúmmígjald skal innheimt með aðflutningsgjöldum og njóta sömu 

lögverndar og þau. 
Sé þungaskattur ekki greiddur innan mánaðar frá eindaga skal greiða ríkissjóði 

dráttarvexti af því sem ógreitt er, talið frá og með gjalddaga. Dráttarvextir eru þeir 
sömu og hjá innlánsstofnunum, sbr. 13. gr. laga nr. 10 29. mars 1961 og ákvörðun 
Seðlabanka Íslands á hverjum tíma. Dráttarvextir reiknast með sama hætti og hjá inn- 

lánsstofnunum. 
Heimilt er að veita innflytjendum gjaldfrest á greiðslu aðflutningsgjalds af 

bensíni. Skal fresturinn miðast við sölu af birgðum og aldrei vera lengri en svo að 
gjaldið sé greitt áður en tveir mánuðir eru liðnir frá lokum sölumánaðar. 

Innflytjandi skal telja fram sölu af birgðum í hverjum mánuði eigi síðar en viku 

áður en gjaldfresti lýkur. 

13. gr. 
Heimilt er að endurgreiða innflutningsgjald af bensíni ef sönnur eru færðar á 

að það hafi ekki verið notað eða verði ekki notað til bifreiða. Um endurgreiðsluna 

gilda ákvæði reglugerðar nr. 284/1979. 

14. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum um fjáröflun til vegagerðar 

nr. 79 6. september 1974, lögum nr. 78 23. desember 1975 og lögum nr. 78 31. desember 
1977, um breyting á þeim lögum. 

Reglugerðin öðlast gildi 1. janúar 1979 en hækkun gjalds fyrir hvern ekinn 
kílómetra, sbr. c-lið 3. gr., tekur þó eigi gildi fyrr en að loknu 1. álestrartímabili. 
Jafnframt fellur niður reglugerð nr. 1/1978. Sé ekki komið með bifreið til álestrar 
á réttum tíma skal reikna út meðaltal ekinna kílómetra á dag á tímabilinu milli 
álestra. Af meðaltalsakstri sem samkvæmt þessu hefur átt sér stað eftir lok 1. álestrar- 

tímabils skal innheimta hið hækkaða gjald. 

Fjármálaráðuneytið, 28. desember 1978. 

Tómas Árnason.   
Árni Kolbeinsson. 
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 169/1970 um söluskatt með áorðnum breytingum. 

1. gr. 

9. mgr. 2. tl. 13. gr. reglugerðarinnar (sbr. 1. gr. reglugerðar nr. 316/1978) 

orðist svo: 
Undanþága samkvæmt þessum tölulið tekur þó ekki til sælgætis, öls, sosdrykkja 

eða anarra vara sem gjaldskyldar eru samkvæmt lögum nr. 97/1971 um vörugjald 

með áorðnum breytingum. Undanþásan nær heldur ekki til tóbaks, drykkjarvara 

sem innihalda áfengi, tilbúinna efna til öl- eða víngerðar, súkkulaðikex, sem yfir- 

leitt er selt í stykkjatali, popkorns eða annars sælgætis þótt það sé ekki gjaldskylt 

samkvæmt lögum nr. 97/1971 um vörugjald. 

2. gr. 

17. gr. reglugerðarinnar (sbr. 5. gr. reglugerðar nr. 316/1978) orðist svo: 

Söluskattsskyldir aðilar skulu annaðhvort hafa í aðalbókhaldi sínu sérstaka 

reikninga fyrir þær fjárhæðir er færa skal á söluskattsskýrslu eða færa þær í 

sérstakar undirbækur eða yfirlit sem byggð eru á aðalbókhaldinu. Færslum skal 

þannig hagað að rekja megi einstakar fjárhæðir á söluskattsskýrslu til þeirra gagna 

sem á er byggt, bæði að því er varðar skiptingu heildarveltu og frádráttar. 

Þeim smásöluverslunum sem ekki hafa aðstöðu til að halda söluskattsskyldri og 

söluskattsfrjálsri sölu aðgreindri á sölustigi er heimilt að miða söluskattsuppgjör 

sitt við heildarveltu og reiknað útsöluverð keyptra vara á hveriu uppgjörstímabili 

án tillits til birgða í byrjun eða við lok hvers tímabils, eftir því sem nánar er ákveðið 

í þessari grein, enda sé innkaupum á skattfrjálsum og skattskyldum vörum haldið 

aðgreindum í bókhaldi, sbr. 2. mgr. 16. gr. þessarar reglugerðar. Heimilt er að velja 

mill eftirtalinna uppgjörsaðferða: 

1. Útsöluverð hinna kevptu vara skal reiknað á hverjum einstökum innkaupareikn- 

ingi og fært sérstaklega í bókhald og flokkað á milli söluskattsfrjálsra og sölu- 

skattsskvldra vara. Við söluskattsskil fyrir hvert upgjörstímabil skal útsölu- 

verð keyptra vara í hvorum flokki fyrir sig reiknað saman. Heildarveltu á 

hverju uppgjörstímabili skal síðan skipt milli söluskattsfrjálsrar sölu og sölu- 

skattsskyldrar sölu í sömu hlutföllum og eru milli reiknaðs útsölnverðs inn- 

kaupanna á tímabilinu. Til frádráttar heildarveltu á söluskattsskýrslu færist 

það hlutfall heildarveltunnar sem svarar Hl hlutfalls útsöluverðs keyptra sölu- 

skattfrjálsra vara á tímabilinu. Við skil síðasta mánaðar hvers árs skal fara 

fram afstemming á heildarsöluskattsskilum liðins árs. Útsölnverð keyptra vara í 

hvorum flokki skal reiknað saman fyrir öll tímabilin og hlutföll heildarveltu árs- 

ins reiknuð í samræmi við bað. Söluskattsskil síðasta mánaðar ársins skulu 

miðast við sölnskattsskyldu veltu ársins samtals að frádreginni þeirri veltu sem 

söluskatti hefur þegar verið skilað af á árinu. 

Útsöluverð keyptra söluskattsfrjálsra vara skal reiknað á hverjum einstökum 

innkaupareikninsi og fært sérstaklega í bókhald. Við söluskattsskil fyrir hvert 

upgjörstímabil skal útsöluverð söluskattsfrjálsra vara reiknað saman og fært til 

frádráttar frá heildarveltn á sölvskattsskýrslu tímabilsins að frádreginni sann- 

ið
 

  

sala skattfrjálsrar vöru.
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Smásöluverslanir geta valið milli þeirra uppgjörsaðferða er lýst er í 2. mgr. þess- 
arar greinar en ávallt skal fylgja þeirri aðferð sem í upphafi er valin. Skattstjóri 
getur heimilað söluskattsskyldum aðila að breyta um tuppgjörsaðferð að fenginni 
umsókn hans þegar breytingar verða á starfsemi eða aðstöðu aðila. Enn fremur getur 
skattstjóri heimilað söluskattsskyldum aðila sem rekur margþætta starfsemi að nota 
mismunandi uppgjörsaðferðir fyrir hina ýmsu þætti starfseminnar enda skili hann 
söluskattsskýrslu fyrir hvern þátt hennar. 

Í stað þess að reikna og færa útsöluverð á hverjum innkaupareikningi er heim- 
ilt að sundurliða innkaupin á hverju uppgjörstímabili í álagningarflokka og reikna 
síðan saman útsöluverð innkaupa samkvæmt 2. mgr. þessarar greinar eftir þeirri 
sundurliðun. Í stað þess að sundurliða innkaupin og færa útsöluverð þeirra í aðal- 
bókhaldi er ennfremur heimilt að færa þau í sérstakar undirbækur eða yfirlit sem 

byggð eru á aðalbókhaldinu. 
Þeir aðilar sem jöfnum höndum framleiða og selja til neytenda bæði söluskatts- 

skyldar og söluskattsfrjálsar vörur og ekki geta haldið sölunni aðgreindri á sölu- 

stigi skulu reikna og færa útsöluverð hinna keyptu eða framleiddu vara á þann 

hátt sem segir í 2. eða 4. mgr. 
Fyrir gjalddaga hvers uppgjörstímabils skal stemma af og skrá niðurstöður þeirra 

reikninga, bóka eða yfirlita sem færslur á söluskattsskýrslu byggjast á. Ávallt 

skal vera hægt að rekja einstakar fjárhæðir í uppgjörsgögnum til þeirra færslna 

sem á er byggt í aðalbókhaldi. - 

Þegar verulegar breytingar verða á birgðum aðila, sem notað hefur uppgjörs- 

aðferðir þær sem lýst er í 2. mgr. þessarar greinar, t. d. vegna þess að innkaupavenjur 

hans breytast, starfsemin breytist að öðru leyti eða rekstri er hætt, getur skatt- 

stjóri ákveðið að skipting heildarsölu í söluskattsskylda og söluskattfrjálsa sölu 

skuli vera sú sama og næstu þriggja uppgjörstímabila á undan. 
Öll gögn varðandi söluskattsskýrslur skulu geymast eins og önnur bókhaldsgögn. 

3. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 10/1960, öðlast gildi 

1. janúar 1979 og skal koma til framkvæmda við söluskattsuppgjör í febrúar 1979 

vegna sölu í janúar það ár. 

Fjármálaráðuneytið, 27. desember 1978. 

Tómas Árnason. 0 

Árni Kolbeinsson. 

27. desember 1978. . Nr. 432. 

AUGLÝSING 

um reglur um fyrirframútborgun væntanlegra eftirstöðva barna- 

bóta á árinu 1979 skv. e-lið 25. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 

9. gr. laga nr. 11/1975 og 4. gr. laga nr. 3/1978. 

Fjármálaráðherra hefur ákveðið að þeim gjaldendum sem vænta megi veru- 
legra eftirstöðva barnabóta til útborgunar við álagningu skatta árið 1979 gefist 
kostur á að sækja um að fá helming þeirra greiddan fyrirfram á fyrri hluta ársins 

1979 samkvæmt eftirfarandi reglum: 
1. Fyrirframútborgun fer einungis fram til þeirra er hafa fleiri en eitt barn á 

framfæri sínu og vænta má að eigi meira en 90000 kr. eftir af barnabótum 
sínum vegna skattársins 1978, eftir að frá hafa verið dregin opinber gjöld 
fyrir gjaldárið 1979 er um ræðir í 2. mgr. c-liðs 25. gr. laga nr. 68/1971, sbr.
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9. gr. laga nr. 11/1975. Sé helmingur væntanlegra eftirstöðva barnabóta því 
undir 45 000 krónum kemur hann ekki til útborgunar fyrirfram. 

2. Þeir sem óska fyrirframgreiðslu skulu senda umsókn þar að lúlandi í tvíriti 
til skatistofu í umdæmi sínu. Skal umsókn þessi serð á þar til gerð eyðublöð sem 
Hggja frammi hjá skattstjórum, umboðsmönnum þeirra og innheimtumönnum 
ríkissjóðs. 

3. Umsókn skal fylgja skattframtali umsækjanda árið 1979. 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 skattfram- 

töl beggja sambýlisaðila fylgja umsókn. 

5. Umsóknarfrestur er hinn sami og almennur skilafrestur framtala, þ. e. 31. 
janúar 1979. Þeir sem hafa annan skilafrest framtala en að ofan greinir skulu 
hafa sent inn umsókn í allra síðasta lagi 28. febrúar 1979. 

6. Skattstjóri áætlar á grundvelli framtals og umsóknar hvers gjaldandi megi 
NitiRjA til útborgunar af barnabótum árið 1979. Síðan tilkynnir skattstjóri um- 
ækjanda ef umsókn er synjað en samþykktar umsóknir munu berast hlutað- 

eigandi innheimtumanni ríkissjóðs, sem annast útborgun. Útborgun fyrirfram- 
greiðslu er háð takmörkun fjárhæðar skv. 1. tölulið hér að framan og að 
umsækjandi (og sambýlisaðili ef við á) eigi ekki vangreiddar eftirstöðvar þing- 
gjalda frá fyrri árum. 

7. Stefni er að því að útborgun barnabóta samkvæmt umsóknum, sem borist 
hafa innan 31. janúar 1979, hefjist í mars 1979. Útborgun samkvæmt umsóknum 
sem berast milli 1. og 28. febrúar hefst ekki fyrr en í apríl/maí 1979. Nánari 
ákvörðun um útborgunardaga verður auglýst síðar. 

8. Þegar Í ljós kemur við álagningu skatta hvern rétt gjaldandi á til útborgunar 
barnabóta á árinu 1979 verður fyrirfram sreidd upphæð dregin frá heildar- 
fjárhæðinni og kemnr það sem há stendur eftir til útborgunar á síðari hluta 
ársins. Komi í ljós við álagninsu opinberra gjalda að gjaldandi. sem fengið hefur 
fyrirframgreiðsln, hafi fengið ofgreiddar bætur ber honum að endurgreiða 
hina ofgreiddu fjárhæð viðkomandi innheimtumanni ríkissjóðs. 

Fjármálaráðnneytið. 97. desember 1978. 

Tómas Árnason. 0 

Árni Kolbeinsson. 

Nr. 483. 27. desember 1978. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 247 4. júlí 1978, um friðunarsvæði við Ísland. 

1. gr. 
Felldur er úr gildi 3. töluliður 1. mer. 1. gr. reglugerðar nr. 247 4. júlí 1978, 

um friðunarsvæði við Ísland. 

2. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. SÍ 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, 27. desember 1978. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds. 
  

Jón B. Jónasson.



27. desember 1978. 899 Nr. 434. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 245 31. desember 1963 um tekjuskatt 

og eignarskatt með síðari breytingum. 

1. gr. 
100. gr. reglugerðarinnar, sbr. 1. gr. Se lugerðar nr. 445/1977, orðist svo: 
Lögreglustjórar eða gjaldheimtur, sbr. lög nr. 68/1962, 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 75% — sjölíuogfimm af 
hundraði — þeirra skatta, sem honum bar að greiða næstliðið ár: 

Í. Með fimm jöfnum greiðslum, er falla í gjalddaga 1. febrúar, Í. mars, Í. apríl, 
1. maí og Í. júní, skal innheimfa til greiðslu upp í skatta yfirstandandi árs 
hjá hverjum gjaldanda fjárhæð er nemi 75% — sjötíuogfimm 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 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 samkvæmt þessum tölulið. Skatts stjóri 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. tölulið, ber gjaldanda 
að greiða með fimm sem næst jöfnum greiðslum þann 1. ágúst, 1. sept., 1. okt., 
1. nóv. og Í. des. 

3. Vangreiðsla að hluta samkvæmt þessari grein veldur því, að skattar gjaldandans 
á sjaldárinu 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 í. dag næsta mánaðar eftir álagningu, fari hún seinna 
fram, telst sú skaitthækkun 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 56. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 91. gr. laga nr. 7/1972, 
öðlast gildi þegar í stað. 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 445/1977. 

Fjármálaráðuneytið, 27. desember 1978. 

Tómas Árnason. 
  

Árni Kolbeinsson.



Nr. 435. 900 29. desember 1978. 

REGLUGERÐ 

um gjöld fyrir tilkynningar og skráningar vörumerkja o. fl. 

1. gr. 
Fyrir tilkynningu vörumerkis til skráningar skal greiða gjald kr. 12 000.00. 

2. gr. 
Fyrir beiðni um endurnýjun á skráningu vörumerkis skal greiða gjald kr. 

12 000.00. 

3. gr. 
Fyrir skráningu vörumerkis og fyrir endurnýjun skráningar skal greiða gjald 

kr. 3 500.00 fyrir hvern flokk, sem samþykktur er til skráningar eða endurnýjunar 
merkisins. 

4. gr 
Fyrir innritun í vörumerkjaskrá greiðist gjald kr. 2 500.00. 

5. gr. 
Fyrir útskrift eða staðfest myndrit úr vörumerkjaskrá og fyrir staðfest myndrit 

af tilkynningu vörumerkis til skráningar greiðist gjald kr. 2000.00. Fyrir rannsókn 
á því hvort vörumerki sé skrásett, skal greiða gjald kr. 2 000.00 fyrir hvern flokk, 
sem rannsóknin nær til. 

6. gr. 
Fyrir tilkynningu gæðamerkis til skráningar skal greiða gjald kr. 25 000.00. 

Gjöld fyrir endurnýjun gæðamerkis og vöruflokka er hið sama og fyrir almenn 
vörumerki. 

7. gr. 
Gjöld samkv. 1., 2. og 6. gr. reglugerðarinnar skulu ekki endurgreidd, þótt um 

skráningu eða endurnýjun sé synjað, eða tilkynning eða beiðni sé afturkölluð. 
Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt 46. gr. laga nr. 47, 2. maí 1968, um 

vörumerki, til að öðlast gildi 15. febrúar 1979, og birtist til eftirbreytni öllum þeim 
sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð sama efnis, nr. 185 20. 
apríl 1977. 

Iðnaðarráðuneytið, 29. desember 1978. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Gunnar Guttormsson.



28. desember 1978. 901 Nr. 436. 

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- 

flutningsieyfi greiði viðskiptabönkum 1% af fjárhæð þeirri, sem leyfið hljóðar um, 

þó aldrei minna en 100 kr. fyrir hvert einsia yfi. Af gjaldeyrisleyfum fyrir ferða- 

kostnaði skal leyfisgjaldið þó vera 1.75%. Af leyfum fyrir bensíni og brennslu- 

olíum, 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 seti samkvæmt lögun nr. 36, 25. maí 1960 um skipan 

gjaldeyris- og innflutningsmála o. fl. sbr. lög nr. 104 28. des. 1978 um breyting á 

þeim lögum og öðlast gildi 1. janúar 1979. 

Viðskiptaráðuneytið, 28. desember 1978. 

Svavar Gestsson. 
  

Þórhallur Ásgeirsson. 

30. desember 1978. Nr. 437. 

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 hér á landi. 

Gjaldið skal vera 16% til og með 8. september 1978 en timabilið 9. september 
1978 til og með 31. desember 1979 skal greiða það skv. 2. gr. reglugerðar þessarar Í 

tveimur eftirfarandi gjaldflokkum: 

1. Af vörum sem falla undir gjaldflokk A skal greiða 16% gjald til og með 
31. desember 1978 en tímabilið frá og með 1. janúar 1979 til og með 31. 
desember 1979 greiðist 18% gjald. 

2. Af vörum sem falla undir gjaldflokk B skal greiða 30% gjald.
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IH. KAFLI 

Innflutningur. 

2 sr 

30. desember 1978. 

Gjald skv. 1. gr. er innheimt við tollafgreiðslu á innfluttum vörum og skal það 
greitt í tveimur eftirfarandi gjaldflokkum: 

A. Af vörum í eftirgreindum tollskrárnúmerum greiðist 16% gjald til og með 
31. desember 1978 en tímabilið frá og með Í. janúar 1979 til og með 31. 
desember 1979 greiðist 18% gjald: 

03.01.11 
04.06.00 
04.07.00 
05.13.00 
G6.02.01 
(6.02.09 
06.04.01 
06.04.09 
07.02.00 
07.03.00 
07.04.00 
07.06.00 
08.01.50 
08.01.60 
08.01.79 
08.03.00 
08.04.21 
08.04.22 
08.10.00 
08.11.00 
08.12.01 
08.12.02 
08.12.03 
08.12.09 
08.13.00 
09.03.00 
09.04.00 
(9.05.00 
09.06.00 
09.07.00 
09.08.00 
09.09.00 
09.10.10 
09.10.20 
11.01.23 
11.01.24 
11.01.25 

11.02.10 
11.02.29 
11.02.31 
11.02.32 
11.04.00 
11.05.01 
11.05.09 
11.08.01 
11.08.02 
11.08.03 
11.08.09 
11.09.00 
13.03.03 
17.01.10 
17.01.21 
17.01.22 
17.01.25 
17.01.26 
17.02.01 
17.02.02 
17.02.03 
17.02.09 
17.03.02 
17.03.09 
17.04.01 
17.04.03 
17.04.04 
17.04.05 
17.04.06 
17.04.09 
18.06.04 
18.06.05 
18.06.06 
18.06.09 
19.02.09 
19.03.00 
19.04.01 

19.04.09 
19.05.00 
19.07.01 
19.07.02 
19.07.09 
19.08.01 
19.08.02 
19.08.03 
19.08.04 
19.08.09 
20.01.00 
20.02.02 
20.02.03 
20.02.04 
20.02.05 
20.02.06 
20.02.07 
20.02.08 
20.02.09 
20.03.00 
20.04.00 
20.05.01 
20.05.02 
20.05.03 
20.05.09 
20.06.10 
20.06.20 
20.07.11 
20.07.19 
20.07.20 
20.07.30 
20.07.40 
20.07.50 
20.07.60 
20.07.70 
21.07.04 
21.07.05 

21.07.06 
21.07.07 
21.07.08 
21.07.11 
21.07.12 
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 
29.04.50 
30.03.44 
30.05.00 
34.07.00 
36.02.00 
36.04.00 
38.14.00 
38.17.00 
38.19.31 
38.19.32 
38.19.35 
39.01.25 
39.01.35 
39.01,44 
29.01.45 
39.01.64 
39.01.69 
39.01.79 
39.01.89 
39.01.96 
99.02.16 
39.02.24



30. desember 1978. 

39.02.37 
39.02.45 
39.02.46 
39.02.48 
99.02.52 
39.02.62 
39.02.63 
39.02.65 
39.02.67 
39.02.73 
39.02.94 
39.03.14 
39.03.35 
39.03.55 
39.03.83 
39.04.09 
39.05.09 
39.06.29 
39.07.12 
39.07.36 
39.07.39 
39.07.49 
39.07.64 
39.07.65 
39.07.73 
39.07.74 
59.07.78 
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 
41.06.00 
42.03.03 
42.05.03 
42.06.00 
44.03.42 
44.03.49 
44.04.10 
44.04.20 
44.09.23 
44.09.29 
44.13.11 
44.13.19 
44.22.09 

44.,20.09 
40.02.00 
40.03.09 
40.04.02 
48.05.10 
48.05.49 
48.07.ð1 
48.07.45 
48.07.46 
48.10.00 
48.11.00 
48.12.00 
48.13.00 
48.15.31 
48.15.32 
48.21.10 
48.21.52 
ö8.01.10 
58.01.20 
ö8.02.10 
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 
59.08.01 
59.10.00 
59.11.02 
59.11.09 
59.12.09 
59.15.00 
62.05.01 
62.05.04 
62.05.05 
62.05.07 
65.01.00 
65.02.00 
65.07.00 
66.01.00 
66.02.00 
66.03.00 
68.03.00 
68.04.00 
68.06.00 
68.07.00 
68.08.09 
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68.10.01 
68.12.01 
68.12.02 
68.14.00 
68.16.01 
69.04.U0 
69.U5.00 
69.07.00 
69.08.U0 
69.U9.00 
69.10.00 
69.11.00 
69.12.00 
70.11.00 
10.12.00 
10.14.02 
10.15.00 
10.16.00 
10.17.09 
70.18.00 
10.20.20 
10.20.32 
15.10.12 
73.10.13 
13.10.21 
13.13.51 
13.17.00 
13.18.19 
73.18.22 
13.18.29 
15.20.02 
13.20.03 
13.20.09 
13.23.02 
73.24.00 
73.25.01 
13.25.09 
13.26.00 
13.27.01 
13.27.02 
13.27.09 
13.29.02 
73.29.09 
13.32.00 
73.33.00 
73.34.01 
13.34.09 
73.35.09 
73.36.11 
73.36.12 
73.36.13 
73.36.14 

13.36.20 
13.36.30 
13.38.11 
13.38.12 
13.38.19 
13.38.23 
13.38.29 
13.40.47 
13.40.56 
14.07.09 
74.08.00 
14.10.00 
14.15.00 
14.16.00 
14.17.00 
14.18.10 
14.18.20 
74.19.06 
15.04.00 
15.06.02 
15.06.03 
16.03.01 
76.06.09 
16.07.00 
76.10.01 
76.11.00 
16.12.00 
16.15.10 
16.15.20 
16.16.04 
16.16.13 
16.16.15 
17.02.00 
17.04.20 
78.05.00 
18.06.09 
79.04.00 
79.06.01 
79.06.02 
79.06.03 
19.06.05 
79.06.09 
80.05.00 
80.06.02 
82.01.09 
82.02.00 
82.03.10 
82.03.20 
82.03.30 
82.04.00 
82.05.00 
82.08.00 
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82.09.01 
82.09.02 
82.12.01 
82.12.09 
82.13.01 
82.13.09 
82.14.00 
82.15.00 
83.01.01 
83.04.00 
83.06.09 
83.08.00 
83.11.00 
83.13.04 
84.06.39 
84.06.70 
84.08.31 
84.08.39 
84.08.41 
84.08.49 
84.08.60 
84.09.00 
84.10.10 
84.10.20 
84.10.39 
84.10.49 
84.10.50 
84.10.69 
84.11.19 
84.11.29 
84.11.30 
84.11.49 
84.12.00 
84.13.09 
84.15.10 
84.15.20 
84.15.31 
84.15.32 
84.15.41 
84.15.42 
84.17.10 
84.18.12 
84.18.13 
84.18.21 
84.18.22 
84.18.29 
84.18.31 
84.18.39 
84.19.10 
84.19.21 
84.19.31 
84.22.19 

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 
84.40.10 
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 
84.56.40 
84.58.00 
84.59.20 
84.59.50 

904 

84.59.82 
84.59.89 
84.59.91 
84.61.03 
84.61.04 
84.61.09 
84.61.12 
84.61.13 
84.61.14 
84.61.15 
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 
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 
85.07.03 
85.07.04 
85.08.00 
85.09.00 
85.10.09 
85.12.10 
85.12.21 
85.12.29 
85.12.41 
85.12.49 
85.12.53 
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85.12.54 
85.12.55 
85.12.56 
85.12.57 
85.12.59 
85.12.61 
85.12.69 
85.12.70 
85.15.20 
85.15.25 
85.15.30 
85.15.35 
85.15.40 
85.16.59 
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 
85.20.40 
85.20.50 
85.21.10 
85.21.20 
85.21.39 
85.21.60 
85.22.20 
85.23.01 
85.23.09 
85.25.10 
85.25.20 
85.25.30 
85.26.10 
85.26.20 
85.26.30 
85.27.00 
85.28.00 
87.01.10 
87.01.39 
87.04.09 
87.06.09 
87.07.19 
87.07.20 
87.13.01 
87.13.09 
87.14.29
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87.14.31 
87.14.39 
90.01.01 
90.01.09 
90.03.00 
90.04.09 
90.05.00 
90.06.00 
90.08.11 
90.08.19 
90.08.21 
90.08.29 
90.08.31 
90.08.39 
90.09.01 
90.09.09 
90.10.10 
90.10.20 

B. Af vörum í 

27.10.82 
27.11.11 
21.11.19 
27.11.20 
27.11.30 
32.10.00 
32.13.20 
33.06.01 
33.06.02 
33.06.03 
ð8.06.04 
33.06.05 
33.06.06 
33.06.07 
33.06.08 
33.06.11 
33.06.12 
38.06.19 
34.05.03 
34.05.09 
35.03.09 
36.01.00 
36.05.00 
36.08.00 
37.01.09 
37.02.02 
37.02.09 
37.03.09 
37.04.00 
37.05.09 
37.07.01 

90.10.39 
90.11.00 
90.12.00 
90.13.00 
90.14.20 
90.16.10 
90.16.20 
90.17.10 
90.17.20 
90.17.30 
90.18.01 
90.18.09 
90.20.00 
90.23.01 
90.23.02 
90.23.03 
90.23.09 
90.24.01 

eftirgreindum tollskrárnúmerum greiðist 30 

38.11.10 
36.11.20 
#8.11.30 
38.11.40 
38.11.50 
36.19.49 
39.07.30 
39.07.99 
40.14.19 
40.16.09 
42.05.09 
44.02.00 
44.28.95 
44.28.99 
45.04.09 
46.02.03 
46.02.09 
46.03.09 
48.07.59 
48.14.01 
48.14.02 
48.14.03 
48.14.09 
48.15.20 
48.15.39 
48.21.29 
48.21.39 
48.21.69 
5ð.03.01 
59.06.09 
65.04.00 

90.24.09 
90.25.00 
90.26.01 
90.26.02 
90.26.09 
90.27.09 
90.28.10 
90.28.20 
90.28.39 
90.28.40 
90.28.50 
90.29.09 
91.05.00 
91.06.00 
92.11.31 
92.12.11 
92.12.23 
92.13.01 

65.06.09 
67.01.00 
67.02.00 
67.03.00 
G7.04.00 
68.10.09 
68.12.09 
68.13.09 
68.16.09 
69.14.00 
10.13.00 
10.14.03 
70.14.09 
70.19.00 
70.20.39 
#0.21.09 
71.13.01 
71.13.09 
71.14.09 
71.15.00 
71.16.00 
13.40.59 
74.19.09 
75.06.09 
76.16.19 
80.06.09 
82.09.09 
82.11.01 
82.11.09 
83.01.02 
83.01.05 

93.03.00 
93.04.03 
94.02.00 
96.01.04 
96.05.00 
96.06.00 
97.04.01 
97.04.02 
97.04.04 
97.04.09 
97.05.00 
97.06.01 
97.06.02 
97.06.09 
97.08.00 
98.01.01 
98.06.01 

% gjald: 
83.01.09 
83.02.03 
83.02.09 
83.03.09 
83.05.09 
84.06.31 
84.06.32 
84.06.33 
84.06.40 
84.06.51 
84.06.52 
$4.06.53 
84.06.61 
84.06.62 
84.06.69 
$4.25.11 
$4.95.19 
84.25.51 
85.07.02 
85.07.09 
85.12.30 
85.13.10 
85.13.20 
85.14.10 
$5.14.20 
$5.15.19 
85.15.60 
85.15.79 
85.15.81 
85.15.82 
85.15.89 

Nr. 437.
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87.10.00 92.02.00 92.12.19 95.05.00 
87.12.09 92.03.09 92.12.21 95.08.09 
87.14.10 92.04.01 92.12.29 98.03.00 
87.14.49 92.04.09 92.13.09 98.04.00 
90.07.29 92.05.00 93.01.00 98.05.00 
90.07.39 92.06.00 93.02.00 98.06.09 
91.02.00 92.07.01 93.04.04 98.08.00 
91.03.00 92.07.09 93.04.05 98.09.00 
91.04.00 92.08.00 93.04.09 98.10.00 
91.07.00 92.10.00 93.05.00 g8.11.00 
91.08.00 92.11.10 93.06.00 98.14.00 

91.09.00 92.11.20 93.07.10 98.15.00 
$1.10.00 92.11.39 93.07.22 98.16.00 
91.11.00 92.11.40 93.07.29 99.06.00 
92.01.00 

3. gr. 

Við innflutning gjaldskyldra vara er gjaldið lagt á tollverð vöru að við- 

bættum aðflutningsgjöldum og vörugjaldi samkvæmt ákvæðum laga nr. 97/1971 

með áorðnum breytingum. Gúmmiígjald samkvæmt lögum nr. 79/1974, byggingar- 

iðnaðargjald samkvæmt lögum nr. 64/1965 og jöfnunargjald samkvæmt lögum nr. 

83/1978 skulu þó ekki teljast gjaldstofn við útreikning á hinu sérstaka vörugjaldi við 

innflutning. 

Við tollafgreiðslu á vöru sem undanþegin hefur verið tolli að einhverju eða 

öllu leyti samkvæmt heimildum í 2. og 3. gr. tollskrárlaga eða heimildum í sér- 

stökum lögum skal veita undanþágu frá greiðslu sérstaks vörugjalds. Þó skal við 

samræmingu tolls skv. 13. tl. 3. gr. tollskrárlaga eigi veita slíka undanþágu hvíli 

sérstakt vörugjald á vöru þeirri sem tollur er færður til samræmis við. Við toll- 

afgreiðslu á vöru, sem tollur hefur verið lækkaður eða felldur niður af skv. 13. tl. 

3. gr. tollskrárlaga og ber 30% vörugjald, skal því í stað hins hærra vörugjalds 

innheimta af viðkomandi vöru hið lægra vörugjald, ef vara sú sem tollur er færður 

til samræmis við samkvæmt tilvitnaðri heimild ber hið lægra vörugjald. Við toll- 

afgreiðslu á vöru, sem tollur hefur verið lækkaður af skv. 13. tl. 3. gr. tollskrár- 

laga og ber hið lægra vörugjald, skal í stað hins lægra vörugjalds innheimta 30% 

vörugjald af viðkomandi vöru, ef vara sú sem tollur er færður til samræmis við 

samkvæmt tilvitnaðri heimild ber hið hærra vörugjald. 

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 

fjárhæð vörugjalds. 

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.
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6. gr. 
Hið sérstaka vörugjald reiknast á verksmiðjuverð. Með verksmiðjuverði er 

átt við söluverð frá verksmiðju eða framleiðanda án álagningar fyrir sölu- og 
dreifingarkostnaði en að meðtöldu gjaldi samkvæmt ákvæðum laga nr. 97/1971 

með áorðnum breytingum. 
Þegar almenn verðlagning framleiðanda er miðuð við heildsöluverð reiknast 

hið sérstaka vörugjald 16%, 18% og 30%, sbr. 2. mgr. 1. gr., á 89,3% heildsöluverðs- 

ins. Svarar það til 14,29%, 16,07% og 26,79% af heildsöluverði án nokkurs frá- 

dráttar á kostnaði, svo sem umboðs- eða sölulaunum, afslætti eða öðrum gjöldum. 
Þegar selt er með söluskatti reiknast gjaldið á vöruverð án söluskatts en hið 
sérstaka vörugjald myndar stofn til söluskatís. 

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 gjald- 
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 start- 
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 skrár um alla þá sem hafa með 
höndum gjaldskylda starfsemi. 

8. gr. 
Þeir sem framleiða og selja bæði gjaldskyldar og gjaldfrjálsar vörur skulu færa 

sjaldskylda 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 
síðan til frádráttar á skýrslu um sérstakt vörugjald við skil til ríkissjóðs, og telst 
því ekki með hráefnis- eða framleiðslukostnaði og myndar ekki aðstöðugjaldsstofn.
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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 upp- 
gjörstímabilinu, þar með talin úttekt til eigin nota, svo og upplýsingar um frádrátt, 
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 1978 eru 

fjórir. Gjalddagsi fyrir tímabilið 1. janúar til 31. mars er 1. maí 1978, gjalddagi fyrir 
tímabilið 1. apríl til 30. júní 1978 er 1. ágúst 1978, gjalddasi fyrir tímabilið 1. júlí 
til 30. september 1978 er 1. nóvember 1978 og sjalddagi fyrir tímabilið 1. október til 
#1. desember 1978 er 1. febrúar 1979. 

Gjalddagar sérstaks vörugjalds af sölu innlendrar framleiðslu á árinu 1979 eru 
fjórir. Gjalddagi fyrir tímabilið 1. janúar til 31. mars 1979 er 1. maí 1979, gjalddagi 
fyrir tímabilið 1. apríl til 30. júní 1979 er 1. ásúst 1979, gjalddagi fyrir tímabilið 1. 
júlí til 30. september 1979 er 1. nóvember 1979 og sjalddagi fyrir tímabilið 1. október 
til 31. desember 1979 er 1. febrúar 1980. 

Eindagi er 15 dögum eftir gjalddaga. Beri eindasa upp á helsidag eða almennan 
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 varðandi 
hið sérstaka vörugjald skulu gilda, eftir því sem við geta átt, ákvæði eftirfarandi 
laga og reglugerða: 

1. Að því er tekur til innlendrar framleiðslu skulu gilda ákvæði laga nr. 10/1960 
um söluskatt með áorðnum breytingum og reglugerða settra 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 tollheimiu og tolleftirlit með áorðnum 
breytingum, svo og reglugerða settra samkvæmt þeim. 

ið. gr. 

Hið hærra vörugjald sem lagt skal á innlenda framleiðslu og innflutning frá 

og með 9. september 1978 skv. 1. gr. skal greitt af sölu eða annarri afhendingu inn- 
lendrar framleiðslu frá og með 9. september 1978 og af innfluttum vörum sem teknar 
eru til tollmeðferðar frá og með 9. september 1978. 

Hafi innflytjandi fyrir 9. september 1978 afhent til tollmeðferðar aðflutninss- 
skjöl, sem að öllu leyti fullnæsja þeim skilyrðum sem þurfa að vera fyrir hendi til 
þess að hægt sé að tollafsreiða viðkomandi vöru þegar í stað, skal varan tollaf- 
greidd gegn greiðslu þess sérstaka vörugjalds sem skv. 1. gr. gildir til og með 

8. september en þó því aðeins að tollafgreiðslu sé lokið fyrir 20. september 1978. 
Af vörum sem með leyfi tollyfirvalda hafa verið afhentar innflytjendum fyrir 

9. september 1978 gegn tryggingu fyrir greiðslu aðflutninssgjalda, sbr. m.a. 21. gr. 
tollskrárlaga, skal greiða hið hærra vörugjald sem skv. 1. gr. skal gilda frá og með 
9. september 1978, nema tollafgreiðsla þeirra eigi sér stað fyrir lok októbermánaðar.
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Hið hækkaða vörngjald sem lagt skal á innlenda framleiðslu og innflutning 
frá og með 1. janúar 1979 samkvæmt A-lið 2. gr. skal greitt af sölu eða annarri afhend- 
ingu innlendrar framleiðslu frá og með 1. janúar 1979 og af innfluttum vörum sem 
tek 1ar eru til tollmeðferðar frá og með 1. janúar 1979 eða ótollafgreiddar eru á þeim 

tíma, sbr. þó 5. málsgr. þessarar greinar. 
Af vörum sem með leyfi tollyfirvalda hafa verið afhentar innflytjendum fyrir 

1. janúar 1979 gegn tryggingu fyrir greiðslu aðflutningsgjalda, sbr. m.a. 21. gr. 
laga nr. 120/1976 um tollskrá o. fl, skal greiða hið hækkaða vörugjald sem gilda 
skal skv. A-lið 2. gr. frá og með 1. janúar 1979 nema tollafgreiðsla þeirra eigi sér 

stað fyrir lok febrúarmánaðar. 

15. gr. 
Óheimilt er að hækka vegna álagningar hins sérstaka vörugjalds verð á birgðum 

vöru sem sérstakt vörugjald hefur ekki verið greitt af. Á sama hátt er óheimil 
hækkun verðs vörubirgða vegna hækkunar sérstaks vörugjalds. 

Um refsingar og viðurlög vegna brota gegn ákvæðum þessarar greinar skulu 
gilda, eftir því sem við á, ákvæði laga nr. 54/1960 um verðlagsmál. 

16. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 5. gr. laga nr. 107 30. desember 

1978, um sérstakt tímabundið vörugjald, til að öðlast gildi þegar í stað. Jafnframt 
er úr gildi felld reglugerð nr. 217 1. júní 1978 um sérstakt tímabundið vörugjald 
og reglugerð nr. 332 8. september 1978 um breyting á þeirri reglugerð. 

Fjármálaráðuneytið, 30. desember 1978. 

Tómas Árnason. 
  

Sigurgeir A. Jónsson. 

28. desember 1978. Nr. 438. 

REGLUGERÐ 

um þinglýsingar. 

I. KAFLI 

Um færslu dagbókar og móttöku þinglýsingarskjala. 

1. gr. 
Við hvert embætti þar sem þinglýsing fer fram skal halda dagbók. Skal hún 

vera lausblaðabók í þririti. 
Í dagbók skal færa eftirtalin atriði varðandi þinglýsingarskjöl: 1) Hvaða 

dag skjal er móttekið til þinglýsingar; 2) útgefanda skjals; 3) rétthafa eða við- 
takanda skjals; 4) tegund skjals; 5) hvaða eign skjal varði; 6) fjárhæð sem til- 
greind er Í skjali og ræður gjaldtöku; 7) hvort skjal er verðtryggt samkvæmi 
ákvæðum 9. gr. laga nr. 71/1966; 8) þinglýsingarnúmer skjals. 

Í þinglýsingardagbók skal eingöngu skrá þinglýsingarnúmer veðleyfa og/eða 
umboða fylgi þau aðalskjali.
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2. 
Hvert skjal skal fært í dagbók sama dag og það berst þinglýsingardómara. 

Skjöl sem berast eftir afgreiðslutíma teljast afhent næsta dag. Hvern dag að lokinni 
færslu í dagbók skal þinglýsingardómari eða fulltrúi hans staðfesta með undirskrif! 
sinni í dagbók að tilgreind skjöl hafi borist til þinglýsingar. 

3. gr. 
Öll skjöl sem færð eru í dagbók skal tölusetja með þinglýsingarnúmeri í 

óslitinni töluröð, fyrir hvert ár fyrir sig. 

4. gr. 
Dagbók skal þannig gerð að samrit hennar geti verið skrá er þinglýsingardómara 

ber að láta gera samkvæmt 3. mgr. 9. gr. þinglýsingarlaga. Á þá skrá skal þinglýsins- 
ardómari tilgreina hvenær skjal var fært í þinglýsingarbók og hvort það hafi verið 
innfært með athugasemd. Verði skjali ekki þinglýst skal tilgreina hvenær því er 
vísað frá. 

ð. gr. 
Eitt samrit dasbókar skal senda ríkisendurskoðun. Á það eintak skal tilgreina 

gjald er þinglýsingarbeiðandi greiðir og númer kvittunar, er gefin er út fyrir 
gjaldinu. 

6. gr. 
Við móttöku binglýsingarskjals skal frumrit skjals ásamt samriti, er þing- 

lýsingardómari heldur eftir, áritað af þinslýsingardómara eða fulltrúa hans. Áritun 
skal fela í sér: 1) Viðurkenningu um viðtöku skjals; 2) móttökudas. Þá er skjal 
hefur verið fært í þinglýsinsarbók, ritar þinslýsingardómari vottorð um þing- 
lýsinguna á bæði eintök skjalsins. Sé skjali þinglýst með athugasemd skal hún skráð 
á bæði eintök skjalsins. 

Ef þinglýsingarbeiðandi óskar eftir kvittun fyrir móttöku skjals, skal þing- 
lýsingardómari gefa hana. 

7. gr. 
Nú er þinglýst skjali er varðar skrásetta bifreið. Skal skjalinu þá fylgja stað- 

festing skráningarvaldsmanns um að útgefandi skjalsins eða sá sem samþykkt 
hefur útgáfu bess, sé kráður eigandi bifreiðarinnar. Nú er þinglýsingardómari 
jafnframt skráningarvaldsmaður og er þá eigi þörf slíkrar staðfestingar. 

1. KAFLI. 

Um vörslu þinglýsingarskjala, þinglýsinsarpappír og binglýsingarbækur. 

8. gr. 
Þinglýsingarskjöl skal leggja í töluröð í skjalahylki eða möpnur og seymast 

í læstum skjalaskápum samkvæmt nánari fyrirmælum frá dómsmálaráðuneyti. 
Þegar skjali er aflýst, skal nema bað úr skjalahylkinu og leggja bað í skjala- 

safn þinglýsingardómara og seymast í töluröð. 
Heimilt er dómsmálaráðunevtinn að ákveða annan geymslumáta fyrir einstök 

embætti. 

Taka skal mynd af þinglýsingarskjölum á örskyggnur (mikrofilmur) í þeim 
umdæmum er dómsmálaráðuneytið ákveður.
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9. gr. 
Frá og með 1. janúar 1979 er heimilt að nota löggiltan skjalapappir að stærðinni 

A 4 samkvæmt íslenskum staðli nr. 1 um stærðir pappírs, jafnhliða núgildandi 
pappirsstærð. 

Frá 1. janúar 1981 er einungis heimilt að nota pappírsstærðina A 4. 

10. gr. 
Þinglýsingardómarar skulu nota núverandi serð þinglýsingarbóka þar til dóms- 

málaráðuneytið gefur fyrimæli til einstakra embætta um annað. 

III. KAFLI. 

Gildistaka o. fl. 

11. gr. 
Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt heimild í þinglýsingarlögum nr. 39 frá 

10. maí 1978, öðlast gildi 1. janúar 1979. Jafnframt eru felldar úr gildi reglur um 
löggiltan skjalapappír, veðmálabækur, tilheyrandi skrár o. fl. nr. 83 frá 27. des- 
ember 1928. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 28. desember 1978. 

Steingrímur Hermannsson. 

Þorleifur Pálsson. 

21. desember 1978. Nr. 439. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð um réttindi til vinnu og meðferðar á 

vinnuvélum nr. 121 5. september 1967. 
. 

1. gr. 
2. gr. orðist svo: 

Sá einn getur öðlast réttindi til að vinna með vinnuvélum þeim sem um getur 
í 1. gr., sem orðinn er fullra 17 ára, hefur nægilega sóða sjón og heyrn og næga 
andlega og líkamlega hreysti, samkvæmt læknisvottorði og að mati öryggismála- 
stjóra, hefur sótt námskeið örvggiseftirlitsins í meðferð vinnuvéla og staðist hefur 
próf, sem sýni hæfni hans og kunnáttu í meðferð slíkra tækja, samkvæmt 4. gr. 

2. gr. 
3. gr. orðist svo: 

Sá, sem óskar að ganga undir próf til að sýna kunnáttu sína í að vinna með 
tækjum þeim, sem reglugerð þessi nær til, skal senda skriflega umsókn um prófun 
til öryggiseftirlits ríkisins. 

Umsókninni skulu fylgja: 

a. Vottorð um að umsækjandi hafi lokið þátttöku í námskeiði öryggiseftirlitsins 
í meðferð vinnuvéla og að hann hafi notið kennslu í meðferð og vinnu með 
vinnuvélum frá manni, sem rétt hefur til að kenna að vinna með slíkum tækj- 

um samkvæmt 5. gr. 

b. Læknisvottorð um sjón og heyrn umsækjanda og um andlega og líkamlega 
hreysti hans. 

B 112
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c. Tvær skýrar andlitsmyndir af umsækjanda berhöfðuðum. Stærð myndar skal 

vera 35x45 mm. Hún skal vera á endingargóðum ljósmyndapappír merkja- og 

stimplalaus og eigi eldri en 2ja ára. 

d. Prófgjald. Öryggismálastjóri ákveður upphæð prófgjalds í byrjun hvers árs 

og miðast það við að það standi undir kostnaði við prófun. 

Umsókn um aukin réttindi á gildistíma skírteinis, fylgi aðeins vottorð um kennslu 

í meðferð viðkomandi vinnuvélar og prófgjald. 

3. gr. 
4. gr. orðist svo: 

Telji öryggiseftirlitið umsókn og meðfylgjandi skilríki samkvæmt 3. gr. fullnægj- 

andi, felur öryggismálastjóri þá sérhæfðum ma nni, tilnefndum af honum, að prófa 

umsækjanda. 
Þeim einum má veita meira próf samkvæmt 3. mgr. 1. gr. sem áður hefur 

staðist framangreint próf og hefur að minnsta kosti 2000 klst. þjálfun í starfi 

með vinnuvél. 
Standist umsækjandi prófið fær hann í hendur skirteini sem öryggiseftirlit 

gefur út og veitir honum réttindi þau sem um getur í Í. gr. 
Í skírteini skal greina: 

Númer skírteinis. 
Nafn, fæðingardag, fæðingarár, nafnnúmer og heimilisfang skirteinishafa. 

Útgáfudag skírteinis. 
Hvenær skírteini er fyrst útgefið. 
Gildistíma skírteinis. 
Hvers konar réttindi skirteinið veitir. 

Í skírteini skal vera mynd af skírteinishafa. 
Skal handhafi skírteinis jafnan hafa það við hendina þegar hann er að vinna 

með tæki því sem skírteinið varðar. 
Skírteinið gildir í 5 ár frá útgáfudegi. Óski handhafi skírteinis að endurnýja 

það að þeim tíma liðnum skal mynd og læknisvottorð fylgja umsókn um endur- 

nýjun, sbr. 3. gr. b og c. 
Öryggiseftirlitið heldur námskeið í meðferð vinnuvéla þegar þörf krefur og 

eigi sjaldnar en tvisvar á ári. Öryggismálastjóri skal setja námskrá fyrir nám- 

skeiðin. 
Fyrir þátítöku í námskeiði greiði hver nemandi kennslugjald sem öryggis- 

málastjóri ákveður áður en námskeið hefst og skal miðað við að gjöldin hrökkvi 

til greiðslu kostnaðar. Gjaldið greiðist fyrirfram. 

SÞ
 

ri
 

4. gr. 

9. gr. orðist svo: 
Brot gegn reglugerð þessari varðar sektum, nema þyngri hegning liggi við að 

lögum. 
Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt lögum nr. 39 29. apríl 1967 um breyting 

á lögum nr. 23 1. febrúar 1952 um öryggisráðstafanir á vinnustöðum öðlast þegar gildi. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 21. desember 1978. 

Steingrímur Hermannsson.     
Jón Thors.
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GJALDSKRÁ 

Rafveitu Hafnarfjarðar. 

I. RAFORKA. 

Rafveita Hafnarfjarðar selur raforku á þann hátt og á því verði, er hér segir: 

A. Lýsing. 

Götu- og útilýsing. Af uppsettu afli 109.973 kr/kWa, stjórnast af ljósnema- og 
fjarstýritækjum rafveitunnar. Nolandi greiði að auki stofnkoslnað og við- 

haldskostnað að fullu eftir ákvörðun rafveitunnar. Þó ákveður bæjarstjórn 

gjald fyrir götulýsingu í Hafnarfirði að fenginni tillögu rafveitunefndar, sem 
gerð skal árlega við afgreiðslu fjárhagsáætlunar bæjarins. 
25.88 kr/kW. Séu lampar ófasviksjafnaðir er heimilt að hækka orkugjald um 
15%. Sjá lið 3.5. 

B. Heimilisnotkun o. fl. 

19.82 kr/kWh til heimilisnota, sjúkrahúsa, heilsuverndarstöðva, vistheimila, 
elliheimila og hliðstæðra stofnana. 

C. Vélar o. fl. 
25.88 kr/kWh. 
6.53 kr/kWh og 17 525 kr/kWa eftir mælingu miðað við 15 mínútna meðalgildi 

afls, enda sé lágmarksaflnotkun 30 kW. 
38.82 kr/kWh til vinnuvéla, vinnuljósa og annarrar notkunar við mannvirkja- 
gerð og við breytingar á eldri mannvirkjum. 
19.82 kr/kWh til eldunar í veitingahúsum og sistihúsum, á kæliklefa og kæliborð 
í matvöruverslunum og til súgþurrkunar á heyi. 

D. Hitun. 
8.33 kr/kWh, til húshitunar. 
12.26 kr/kWh, til iðnaðar og landtengingar við skip. 
3.95 kr/kWh, til húshitunar. Rjúfa má strauminn í allt að 3 klst. á dag á tímum 

mesta álags rafveitunnar. 
6.55 kr/kWh til iðnaðar. Rjúfa má strauminn í allt að 3 klst. á dag á tímum 
mesta álags rafveitunnar. 
2.6 kr/kWh til húshitunar. Rjúfa má strauminn í allt að 12 klst. á sólarhring. 

341 kr/kWh til iðnaðar. Rjúfa má strauminn frá kl. 08.00-24.00. 
711 kr/kWh til hitunar á bílgeymslum og þeim stöðum, þar sem hitunar er aðal- 
lega þörf að vetri til. Rjúfa má strauminn í allt að 5 klst. á dag á tímum mesta 
álags rafveitunnar. 
9.45 kr/kWh til notkunar fyrir leirbrennsluofna. Rjúfa má strauminn á tíma- 
bilunum kl. 10.30-12.30 og kl. 17.00-20.00. 
Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar eru: 
a) Að vélaafl, götulínur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
b) Að hiti með rofi valdi ekki auknum aflkaupum hjá rafveitunni utan roftíma. 
c) Að notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina. 
d) Að hitalagnir og öll tæki séu gerð skv. fyrirmælum rafveitunnar og hita- 

tæki fasttengd. 
e) Að húsnæðið fullnægi þeim lágmarkskröfum um einangrun, sem rafveitan 

kann að setja. 
f) Að lagðir séu fram fullkomnir útreikningar á hitaþörf þess húsrýmis, er hita 

skal, eftir reglum, er rafveitan hefur sett.
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E. Stórnotkun. 

1. Öll raforkunotkun, enda sé lágmarksaflnotkun minnst 200 kW. 3.63 kr/kWh og 
32532 kr/kWa, eftir mælingu miðað við 15 mínútna meðalgildi afls. Sala eftir 
þessum lið er háð ákvörðun rafveitunefndar. 

F. Önnur notkun. 
1. Rafveitustjóra er heimilt að veita afslátt frá framangreindum verðlagsákvæðum 

á liðunum A til D á orku, sem notuð er á sumrin, ef um töluverða aukningu frá 
vetrarnotkun er að ræða, eða ef orkan er eingöngu notuð á sumrin. 

2. 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. 192.00 á mánuði. 

Af þrífasa mælum til og með 80 A, kr. 529.00 á mánuði. 

Af þrífasa mælum yfir 80 A, kr. 779.00 á mánuði. 

Af mestumælum kr. 1 955.00 á mánuði. 

Móttökuliði kr. 424.00 á mánuði. 
Ársleiga eftir önnur mælitæki og rofa skal vera sem næst 15% af verði viðkomandi 

tækis. 

> 
ot
 

H. Stofnkostnaður og viðhald við götulýsingu. 

Innifalið í gjaldskrártillögunni er, að bæjarsjóður greiði í stofnkostnað og við- 
hald vegna sötulýsingar í Hafnarfirði, fyrir hvert kílówatt í upsettu afli, 1.334 sinn- 
um það verð, sem ákveðið er í gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar hverju sinni fyrir 
rafmagn á hvert kílówatt í uppsettu afli í götu- og útilýsingu. 

Il. HEIMTAUGAGJÖLD. 

2.1. Aðalheimtaug. 

Heimtaugagjald skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Loftlínuheimtaug Einfasaheim- 

Jarðstrengur breytt í jarð- taug 63 A 

Málstraumur Lágmark Lengdargjald  strengsheimtaug aukin í 3X63 A 

220 V kerfi 

stofnvara kr. kr. kr. kr. 

63 A 1-fasa 123 900 0 39 500 

63 A 3-fasa 139 100 0 49 200 25 100 

100 A 3-fasa 97 200 4 670 62 200 

125 A 3-fasa 119 100 5220 76 100 

200 A 3-fasa 185 800 7 080 118 800 

300 A 3-fasa 268 300 8612 

380 V kerfi 

63 A 1-fasa 123 900 0 39 500 
63 A 3-fasa 166 400 0 66 600 50 200 

100 A 3-fasa 164 600 4670 105 200 

125 A 3-fasa 206 000 5220 131 700 

200 A 3-fasa 322 100 7 080 206 000 

300 A 3-fasa 465 200 8610



29. desember 1978. 915 Nr. 440. 

2.2. 
2.3. 

24. 

2.6. 

2.7. 

2.8 

2.9. 

2.10. 

2.12. 

2.20. 

Fari lengd jarðstrengsheimtaugar fram úr 15 m skal greitt eins og taflan sýnir. 
Fyrir heimtaugar með meiri flutningsgetu en taflan segir til um (hér kann 
að þurfa dreifistöð) skal greitt heimtaugargjald er nemi 2 349 kr. á hvert kVA. 
Skal þá miða aflið við varastærðirnar 400 A, 500A og 630 A. Lengdargjald reikn- 
ast þá í hlutfalli við aukna flutningsgetu eftir 300 A skv. töflunni. 
Lengdargjald er innifalið í lágmarksgjaldi heimtauga af stærðinni 63 A ein- 

fasa og þrífasa. 
Lengd heimtaugar og stærð 100 A, 125 A og 200 A, í 220 V kerfi og heimtaugar 
100 A og 125 A í 380 V kerfi reiknast frá tengistað í húsi stystu greiðfæru 
leið að lóðarmörkum. Þurfi að leggja heimtaug af þessum stærðum út frá 
loftlínu, skal lengd heimtaugar reiknuð jöfn lengd jarðstrengs frá tengistað 
í húsi að loftlinustólpa. Þveri jarðstrengur akbraut, skal breidd akbrautar ekki 

reiknuð með. 
Lengd heimtaugar frá og með 300 A, 220 V og 200 A, 380 V, reiknast frá var- 
kassa að rofa í dreifistöð. Lengdargjöld reiknast ekki af vegarlengd, sem er um- 
fram 100 m frá tengistað í húsi. Lengdargjald reiknast sem um jarðstreng væri 

að ræða, þótt heimtaugin sé tekin frá loftlínu. 
Séu tvær eða fleiri heimtaugar sameiginlegar að hluta, er rafveitunni heimilt 
að jafna lengdargjöldum niður á umsækjendur hemtauganna. 

Sé nauðsynlegt að setja upp dreifistöð vegna tiltekinnar húsveitu, og hún að 

mestu notuð í þágu þeirrar húsveitu, skal eiganda veitunnar skylt að leggja 

til lóð undir stöðina rafveitunni að kostnaðarlausu og skal hann í öllu hlíta 

skilmálum rafveitunnar um stærð lóðarinnar og staðsetningu stöðvarinnar. 

Óski húseigandi eftir að flutningsgeta heimtaugar verði aukin, skal húseig- 

andi greiða fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju heimtaug að frádregnu hálfu 

gjaldi hinnar fyrri heimtaugar hvorutveggja miðað við gildandi gjaldskrá, 

þegar breytingin fer fram. Ef einfasa 63 A heimtaug er aukin í þrífasa skal 

greitt skv. töflu. 

Ef breyta þarf loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug vegna óska húseiganda 

eða vegna breytingar á stofnlinu í götu skal húseigandi greiða heimtaugar- 

gjald skv. töflu. 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. Ef 3220 V notendakerfi er breytt í 3X380,/220 V kerfi, kostar raf- 

veitan breytingu á heimtaus, en þó ekki breytingu á loftlínuheimtaug í jarð- 

strengsheimtaug. Húseigandi skal kosta breytingu á stofntaug innanhúss, sem 

þessu kann að vera samfara og taka á sig annan kostnað er af þessu kann 

að stafa. 

2.11. Bráðabirgðaheimtaugar. 

Heimtaugargjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar fyrir byggingarstaði skulu 

greidd samkvæmt eftirfarandi töflu: 
Lengdargjald 

Málstraumur Stofngjald Jarðstrengur Loftlína 

stofnvara kr. kr./m kr./stólpa 

63 A 1-fasa 23 400 3480 44 100 
63 A 3-fasa 32 800 3480 51 300 

100 Á 3-fasa 34 800 4 490 58 700 

Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra í jarðstrengsheim- 
taug frá tengistað við húsveitu innan lóðamarka og fyrir hvern stólpa innan 

lóðamarka í loftlíinuheimtaug. 
Varðandi aðalheimtaugar og bráðabirgðaheimtaugar.
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2.21. 

2.22. 
2.23. 

3.1. 

3.2. 

3.ð. 
34. 

3.ð. 

3.6. 

3.7. 

Sé um óskipulagt svæði að ræða eða aðstæður óvenjulegar að því er varðar 
fjarlægð húsveitu frá veitukerfi eða fyrirhugaða raforkunotkun húsveitunnar, 
skal heimtaugargjald ákveðast samkvæmt sérstökum samningi hverju sinni. 
Heimtaugargjald skal greitt við umsókn. 
Fyrir tengingu vegna skammtímanotkunar svo sem landtengingar skipa eða 
tengikassa, skal greiða gjald 4000.00 kr. Fari tenging fram utan venjulegs 
vinnutíma skal greitt gjald eftir kostnaði. 

III. ÝMIS ÁKVÆÐI. 

Hafi gjald fyrir raforku ekki verið greitt svo að til lokunar hafi komið, skal 
taka gjald fyrir enduropnun veitunnar kr. 3 000.00. 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 enduropnuð fyrr en notandi hefur greitt gjald til 
rafveitunnar kr. 3 000.00 og sett viðeigandi vör. 
Sé opnað utan venjulegs vinnutíma skal laka tvöfalt gjald. 
Ef launafl nemur 48% eða meira af mesta úiteknu raunafli á ári, miðað við 
15 mínútna meðalgildi afls (Graunstuðuli 0.9) er heimilt að hækka afl og orku- 
gjald um 15%. 

Við fasviksjöfnun skal viðhafa raðtengingu (duo-tengingu) eða samhliðateng- 
ingu með sperru fyrir 1050 Hz. 
Breytist innkaupsverð á raforku er rafveitunefnd heimilt að breyta gjaldskrár- 
liðum gjaldskrár þessarar til samræmis um allt að 48% af þeirri breytingu. 
Breytist kaupgjald hjá Rafveitu Hafnarfjarðar, hvort heldur er vegna breyt- 
ingar á grunnkaupi, kaupgjaldsvísitölu eða vegna samninga, er rafveitunefnd 
heimilt að breyta gjaldskrárliðum gjaldskrár þessarar til samræmis um allt 
að % af þeirri breytingu. 
Söluskattur 18%, 1% viðlagasjóðsgjald, 1% í sjóð til að draga úr áhrifum 
verðhækkana á olíu og 13% verðjöfnunargjald til að bæta fjárhag Rafmagns- 
veitna ríkisins og Orkubús Vestfjarða, samtals 33%, eru innifalin í rafmagns- 
gjöldum sem um ræðir í í. kafla gjaldskrár þessarar, nema á töxtunum DÍ, 
D3, Dó og D7. 

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 1979, og 
birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi 
felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 273 9. ágúst 1978. 

Iðnaðarráðuneytið, 29. desember 1978. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson.
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REGLUGERÐ 

um skoðunargjald ökutækja. 

1. gr. 

Fyrir skoðun bifreiðar eða bifhjóls ber eiganda að greiða 2500 króna árlegt 

gjald til lögreglustjóra (í Reykjavík tollstjóra), þar sem bifreiðin eða bifhjólið er 

skráð. Gjald þetta greiðist fyrir fram, og er gjalddagi þess Í. 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 1000 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 1979. 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 458 29. desember 1977 um skoðunargjald 

ökutækja. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 29. desember 1978. 

Steingrímur Hermannsson. 
  

Ólafur W. Stefánsson. 

15. desember 1978. j Nr. 442. 

AUGLYSING 

um flutningsjöfnunargjald á sementi. 

Viðskiptaráðuneytið hefur með heimild í lögum nr. 62 frá 30. apríl 1973 um 

jöfnun flutningskostnaðar á sementi ákveðið að flutningsjöfnunargjald pr. hvert 

tonn af sementi skuli vera kr. 3960.00 frá 15. desember 1978, 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, 15. desember 1978. 

F.h.r. 

Gylfi Knudsen. FR 
Yngvi Ólafsson.
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AUGLÝSING 

um endurnýjun skotvopnaleyfa og annarra leyfa, skv. lögum nr. 46 

frá 13. maí 1977 um skotvopn, sprengiefni og skotelda. 

Samkvæmt heimild í 5. tölulið ákvæða til bráðabirgða í lögum nr. 46 frá 13. 
mai 1977 um skotvopn, sprengiefni og skotelda, eru frestir til endurnýjunar leyfa 
samkvæmt 1. til 4. tölulið á ákvæðum til bráðabirgða nefndra laga framlengdir 
sem hér segir: 

a. Frestur til endurnýjunar skotvopnaleyfa framlengist til 30. apríl 1979. 
b. Frestur til endurnýjunar leyfa til verslunar og innflutnings efna og tækja 

skv. 1. til 4. mgr. Í. gr. laga 46/1977, framlengist til 30. apríl 1979. 
c. Frestur til endurnýjunar leyfa, til framleiðslu á efnum og tækjum, skv. 1. til 

4. mgr. 1. gr. laga nr. 46/1977, framlengist til 30. apríl 1979. 
d. Frestur til endurnýjunar leyfa til manna að mega annast sprengingar, fram- 

lengist til 31. desember 1979. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 28. desember 1978. 

F.h.r. 

Baldur Möller. 
  

Þorleifur Pálsson. 

Nr. 444. . 15. desember 1978. 

AUGLÝSING 

um staðfestingu á skiptingu tilgreindra tíðnisviða vegna útvarps. 

Hinn 24. nóvember 1978, staðfesti samgönguráðuneytið með bréfi til aðalritara 
Alþjóðafjarskiptasambandsins (ITU) samþykki sitt á svæðissamkomulagi um skipt- 
ingu tilgreindra tíðnissviða vegna útvarps (Regional Agreement concerning the 
Use by the Broadcasting Service of Frequencies in the Medium Frequency Bands 
in Regions 1 and 3 and in the Low Frequeney Bands in Region 1), gerðar í Genf 
hinn 22. nóvember 1975. 

Samningurinn gekk í gildi hinn 23. nóvember 1978. 
Staðfestingarbréfið og samningurinn liggja frammi í ráðuneytinu. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Samgönguráðuneytið, 15. desember 1978. 

Brynjólfur Ingólfsson. 
Birgir Guðjónsson. 
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STJÓRNARTÍÐINDI B 47 — 1978 
16. maí 1978. 919 Nr. 445. 

REGLUGERÐ 
um flokkun eiturefna og hættulegra efna. 

  

  

1. gr. 
Eiturefni eru efni sem raðað er á lista Í og Il, svo sem hér greinir: 

Listi Í. 

(Sterk eiturefni; sterkt eitur). 

AMITON (0,0-dietýl-S-(2-díetýlaminóetýl)-tiófosfat) 
ARSEN og ólífræn arsensambönd, önnur en blý-, kalcíum- og zinkarsenöt 
AZINPHOS-ETHYL (0,0-dietýl-S-(3,4-dihýdró-4-oxóbenzó-{d}-{1,2,3 |-tríazin- 

3-ý1)<1netýl-ditíófosfat) 
AZINPHOS-METHYL (0,0O-dímetýl-S-(3,4-dihýdró-4-oxóbenzó-{d!-(1,2,3|- 

tríazin-3-ýl)-metyýl-ditiofosfat) 

BLÁSÝRA (CÝANVETNI) og þau sölt sýrunnar, er í vatnslausn klofna í cýanið- 
jóna 

CARBOPHENOTHION (0,0-dietýl-S-{ (4-klórfenýltió )-metýl|-ditiófosfat) 
CHLORPICRIN (TRÍKLÓRNÍTRÓMETAN, KLÓRPÍKRÍN) 
CRIMIDIN (2-klór-4-dimetýlaminó6-6-metýlpýrimidíin) 
DEMETON-O (0,0-dietýl-O-{2-etýltió) -etýl|-tiófosfat) 
DEMETON-O-METHYL (0,0-dimetýl-O-{2-(etýltíó)-etýl |-tiófosfat) 

DEMETON-S (0,0-dietýl-S-{2-(etýltió) -etýl}-tíófosfat) 
DEMETON-S-METHYL (0,0O-dimetýl-S-T2-(etýltió)-etýl |-tiófosfat) 

1-dímetýlkarbamóýl-3-metýl-pýrazólýl-(5)-dímetýlkarbamat 

DÍKLÓRDÍMETÝLETRI (CICH>-0-CHsCl) 
DÍMETÝLSÚLFAT 
DÍNÍTRÓFENÓL (2,4-dínitrófenól) 
DINOSEB 2-(1-metýl-n-própýl)-4,6-dinitrófenól) 
DIOXATHION (di-(0,0-dietýl)-2,3-S,S-dioxan-(1,4)-ditiófosfat) 
DISULFOTON (0,0-dietýl-S-{2-etýltió)-etýl|ditíófosfat) 

DNOC (2-metýl-4, 6-dínítrófenól) 
ENDOSULFAN (6,7,8,9,10,10-hexaklór-1,5,5a,6,9,9a-hexahýdró-6,9-metanó- 

2,4,3-benzó-|e|-dioxatiepin-3-oxið ) 
ENDRIN (1,2,3,4,10,10-hexakiór-6,7-epoxi-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahýdró-exó- 

1,4-ex6-5,8-dimetanónaftalen) 
EPN (O-etýl-O-4-nitrófenýl-benzentiófosfat) 

ETÝLKVIKASILFUR ((CHs-CH>):Hg) 
FENTHION (0,0-dimetýl-O-(3-metýl-4-metýltiófenýl)-tiófosfat) 
FLÚSSÝRA (FLÚORVETNI) og alkali- og ammóníumsölt sýrunnar 
FOSFÍN (alkýlsambönd fosfórvetnis) 
FOSFÓR, gulur 
FOSFÓRVETNI 
FOSGEN (PHOSGEN, KARBÓNÝLKLÓRIÍÐ) 
ISOLAN (1-isóprópýl-3-metýl-pýrazólýl-(5)-dimetýlkarbamat) 
KALCÍUMFOSFÍÐ 

B 113 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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KLÓRPÍKRÍN (TRÍKLÓRNÍTRÓMETAN. CHLORPICRIN) 
KVIKASILFUR 
KVIKASILFURSSAMBÖND, ólífræn, að undanskildu merkúróklóríði (kalómel), 

merkúrioxíði og merkúrísúlfíði (z„innóber), svo og merkúrísúlfati og merkúr- 
íklóríi í þurrafhlöðum og natríum- og kalíumamalgötum til tannfyllinga 

METHIOCARB (3,5-dímetýl-4-metýltiófenyl-N-metýlkarbamat) 

METÝLBRÓMÍÐ (MÓNÓBRÓMMETAN) 
METÝLKVIKASILFUR 
MEVINPHOS (0,0-dímetýl-O-(2-metoxikarbónýl-1-metýlvinýl)-fosfat 
MÓNÓKLÓRDÍMETÝLETRI (CHs-0-CH2Cl) 
MÓNÓFLÚOREDIKSSÝRA og sölt sýrunnar 
NATRÍUM 
NÍKÓTÍN og nikótínsölt. Undanskildar eru duftblöndur, sem innihalda 1% 

(w/w) nikótin eða minna, sbr. lista IF 

OXYDEMETON-METHYL (0,0-dímetýl-S-{2-etýlsúlfínýl }-etýl)-tíófosfat 

PARATHION (0,0-díetýl-O-4-nitrófenyltiófosfat) 
PARATHION-METHYL (0,0-dímetyl-O-4-niítrófenýltíófosfat) 
PARAQUAT (1,1'-dímetýl-4,4'--dipýrídyl, 2A) 
PHORAT (0,0-díetýl-S-(etýltiómetýl)-ditíófosfat) 
PHOSGEN (FOSGEN, KARBÓNÝLKLÓRÍÐ) 
PHOSPHAMIDON (0,0-dimetýl-O-(1-metýl-2-klór-2-díetýlkarbamóyl)- 

vínýlfosfat) 

PIRIMICARB (2-dímetýlamíinóð-5,6-dímetýlpýrímidin-4-ýl-dímetýlkarbamat) 

SCHRADAN (oktametýlpýrófosfórsýrutetramið) 
SELENSAMBÖND, ólifræn 
STRYKNÍN og strykninsölt 
SULFOTEP (bis-0,O-dietýltíófosfórsýruanhýdrið) 
TALLÍUMSAMBÖND, ólifræn 
TEPP (tetraetýlpýrófosfat) 
TETRAETÝLBLÝ 

THIOMETON (0,0O-dímethyl-S-(2-etýltió)-etýl|-ditíófosfat) 
ZINKFOSFÍÐ 

Listi M. 

(Eiturefni: eitur). 

ACETÝLENTETRAKLÓRÍÐ (TETRAKLÓRETAN:; 1,1,2,2-tetraklóretan) 
ALDRIN (1,2,3,4,10,10-hexaklór-1,4,42,5,8,8a-hexahýdró-exó-1,4-endóð-5,8- 

dimetanónaftalen) 
ALLÝLALKÓHÓL (PRÓPENÓL; ?-própen-1-ól) 
ALLÝLKLÓRÍÐ (KLÓRPRÓPEN; 3-klórprópen) 
ANTÍMONKALÍUMTARTRAT 
ANTÍMONSAMBÖND, ólífræn, önnur en antímonsúlfíð og litarefni. 
ANTU (alfa-naftyltíóþvagefni; alfa-naftýliókarbamíð) 
ATRAZIN (2-klór-6-etýlaminð-4-isóprópýlaminó-1,3,5-tríazíin ) 
AZÓBENZEN 
BARÍUMSÖLT, önnur 'en barífumsúlfat 
BLÝARSENAT 
BÓRSÝRA, óblönduð, í duftblöndum og lausnum, ef magn er umfram 20 g 

BRÓM 
beta-bútoxi-beta-tiócýanó-dietýleter 
CAPTAN (N-(tríklórmetyltió)-cyklóhex-4-en-1,2-díkarboxýimíð )
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CHLORDAN (1,2,4,5,6,7,10,10-oktaklór-4,7,8,9-tetrahýdró-4,7-metýlenindan) 
COUMAFURYL (3-| (beta-acetýl-alfa-fúrfúrýl)-etýl}-4-hýdroxikúmarin) 
COUMATETRALÝL (4-hýdroxý-8-(1,2,3,4-tetrahýdró-1-naftýl)-kúmarin) 

CYCLOHEXIMID (beta-{2-(3,5-dimetýl-ð-oxócýklóhexýl)-2-hýdroxi-etýl 
-glútarímið) 

DDT (KLÓRFENÓTAN; PENTICÍÐ; 1,1,1-tríklór-2,2-di-(4-klórfenýl)- 
etan) í blöndum og samsetningum, sem innihalda meira en 10% (W/W eða 
W/N) DDT, sbr. lista MI 

DIAZINON (0,0-dietyl-0-(2-ísóprópýl-6-metýl-4-pýriímidinýl |-tiófosfat) 
DÍBRÓMETAN (1,2-díbrómetan), ef látið er úti meira magn en 100 ml, sbr. 

lista TV A 
DICHLORVOS 0,0-dímetýl-2,2-diklórvinýlfosfat) 
DICUMAROL (3,3-metýlen-bis(4-hýdroxi-1,2-benzópýrón)) 
DIELDRIN (1,2,3,4,10,10-hexaklór-6,7-epoxy-1,4,42,5,6,7,8,8a-oktahýdró-exó- 

. 1,4-endó-5,8-dímetanónaftalen) 
DÍETÝLSÚLFAT 
DÍKLÓBENIL (2.6-díklórbenzónitril) 
DÍKLÓREDIKSSÝRA og sölt sýrunnar í lausnum eða blöndum, ef styrkleiki 

er meira en 50% (W/V), sbr. lista Hl 

DÍKLÓRETAN (1,%-diklóretan), ef látið er úti meira magn en 100 ml, sbr. 

„ listi IV A 
DÍMETAS (N-dímetýlaminó)-rafsýrumónóamíð) 
DIMETHOAT (0,0-dímetýl-S-(N-metýlkarbamóylmetýl )-ditiófosfat) 

DÍMETÝLHÝDRAZÍN 
DÍNÍTRÓBENZEN (meta- og para-diínítróbenzen) 
DIQUAT (9,10-díhýdró-ða, 10a-diazóniafenantren, 2A) 
ENDOTHAL-Na (dínatríum-7-oxabicýkló-{2,2,1|-heptan-2,3-díkarboxýlat) 

ETOXÍMERKÚRÍSILÍKAT 
ETÝLMERKÚRÍBRÓMÍÐ 
ETÝLMERKÚRÍKLÓRÍÐ 
ETÝLMERKÚRÍTÍÓÚRÓNÍUMKLÓRÍÐ 
FENÍTRÓTHÍON (0,0-dímetyl-O-(3-metýl-4-nítrófenyl)-tiófosfat) 
FENÝLMERKÚRÍACETAT 
FENÝLMERKÚRÍHÝDROKÍÐ Í 
FENÝLMERKÚRÍHÝDROXÍKÍNÓLÍN 
FENÝLMERKÚRÍKLÓRÍÐ 
FENÝLMERKÚRÍNAFTENAT 
FENÝLMERKÚRÍNÍTRAT . 
FENÝLMERKÚRÍPÝRÓKATEKÍN 
1-fenýl-3-metýl-pýrazólýl-(5)-dimetýlkarbamat 
HEPTACHLOR (1,4,5,6,7,10,10-heptaklór-4,7,8,9-tetrahýdró-4,7-metýleninden 

HEXICÍÐ (LINDAN: gamma-1,2,3,4,5,6-hexaklórcýklóhexan) í blöndum og sam- 

setningum, sem innihalda meira en 2% (W/W eða W/V) hexicið, sbr. 

lista TIl 
HÝDRAZÍN 
HÝDROXÝLAMÍN og hýroxýlamínsölt 
KADMÍUSAMBÖND, ólífræn, önnur en kadmíumsúlfíð 
KALCÍUMARSENAT 
KALÍUM 
KALÍUMKRÓMAT og KALÍUMDÍKRÓMAT 
KALÍUMNÍTRÍT 
KALÓMEL (MERKÚRÓKLÓRÍÐ)
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KLÓRKAMFENAR (klóraðir kamfenar; brúttóformúla: CioHioCls) 
KLÓRFENÓTAN, sjá DDT 
KLÓRNÍTRÓBENZEN (para-klórnitróbenzen) 
KLÓRNÍTRÓTÓLÚEN (para-klórnitrólúen) 
KLÓRÓFORM 
KLÓRPRÓPEN ( ALLÝLKLÓRÍÐ; 3-klórprópen) 
KRÓMTRÍOKÍÐ, KRÓMSÝRA og sölt sýrunnar 
LINDAN, sjá HEXICÍÐ . 
LITÍUM og LITÍUMSÖLT 
MALATHION (0,0O-dímetyl-S-(1 „2-dikarbetoxietýl)-ditiófostat) 
MECHLOPROP og sölt þess (2-(4-klór-2-metýlfenoxy)-própiónsýra) 
MERKÚRÍOXÍÐ 
MERKÚRÓKLÓRÍÐ (KALÓMEL) 
meta-dinitróbenezn (DÍNÍTRÓBENZEN ) 
METAM-Na (natríum-N-metýldítíókarbamat) 
METANÓL (METÝLALKÓHÓL:; TRÉSPÍRITUS) 
METOKIETYLMERKÚRÍACETAT 
METOXÍETÝLMERKÚRÍKLÓRÍÐ 
METOKÍETÝLMERKÚRÍSHLÍKAT 
METOXÍMETÝLMERKÚRÍACETAT 
METHYLCHLORTHION (0,0-dímetýl-O-(3-klór-4-nítrófenýl)-tíófosfat) 
METÝLALKÓHÓL (METANÓL; TRÉSPÍRITUS) 
METÝLHÝÐRAZÍN 
METÝLMERKÚRÍDICVANDÍAMÍÐ (N-eyanó-N'(-metýlmerkúrígvanídin) } 
METÝLMERKÚRÍHÝDROKÍÐ 
MÓNÓBRÓMEDIKSSÝRA og sölt sýrunnar og estrar 
MÓNÓKLÓREDIKSSÝRA og sölt sýrunnar 
NATRÍUMNÍTRÍT 
NIKÓTÍN í duftblöndum, sem innihalda 1% (w/w) nikótín eða minna, en mest 

10% af tóbaksdufti, sbr. lista 1 
NÍTRÓBENZEN (NÍTRÓBENZÓL) 
OKYCARBOKIN (2,3-dihydró-6-metýl-5-fenýlkarbamóyýl-1,4-oxatin-4,4-díoxið) 
para-dinitróbenzen (DÍNÍTRÓBENZEN ) 
para-klórnitróbenzen (KLÓRNÍTRÓBENZEN) 
para-klórnitrótólúen (KLÓRNÍTRÓTÓLÚEN) 
PENTICÍÐ, sjá DDT 

PERKLÓRETÝLEN, sjá TETRAKLÓRETÝLEN 
PHENCAPTON (0,0-díetýl-S-(2,5-díklórfenýltíómetýl)-ditiófosfat) 
PINDON (2-pivalóýlindan-1,3-díón ) 
PÓLÝKLÓRBÍFENÝL (PCB) 
PRÓPENÓL (ALLÝLALKÓHÓL: 9-própen-1-ól) 
RONNEL (0,0-dímetýl-0-(2,4,5-tríklórfenýl)-tíófosfat) 
SCILLA-GLÝKÓSÍÐ 
STROBAN (blanda af heptaklórkamfen, heptaklórpinen og öðrum klórterpenum; 

inniheldur 66% klór; brúttóformúla CioH11Clr) 
TELLÚRSAMBÖND, ólifræn 
TETRAKLÓRETAN (ACETÝLENTETRAKLÓRÍÐ: 1,1,2,2-tetraklóretan) 
TETRAKLÓRETÝLEN (PERKLÓRETÝLEN; 1,1,2,2-tetraklóretýlen), ef látið er 

úti meira magn en 200 ml, sbr. lista IV A 
TETRAKLÓRMETAN (TETRAKLÓRKOLEFNI) 
TRÉSPÍRITUS (METANÓL; METÝLALKÓHÓL) 
TRICHLOROFON (0,0-dímetýl-2,2,2-tríklór-1-hýdroxietýl-fosfónat)
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TRÍKLÓREDIKSSÝRA og sölt sýrunnar í lausnum eða blöndum, ef styrkleiki 
„er meira en 50% (W/v), sbr. lista III 

TRÍKLÓRETÝLEN (1,1,2-tríklóretýlen), ef látið er úti meira magn en 100 ml, 
sbr. lista IV A 

WARFARIN (3-{beta-acetýl-alfa-fenýl)-etýl|-4-hydroxikúmarin) 
ZINKARSENAT 

Öll önnur efni, sem í lyfjabúðum skal varðveita í eiturskápum samkvæmt 

gildandi ákvæðum. Ákvæði þetta tekur þó ekki til ávana- og fíknilyfja. 

2. gr. 
Hættuleg efni eru efni, sem raðað er á lista HI, IV A, IVB, V og VI, svo sem 

hér greinir. 

Listi III. 

. (Hættuleg efni). 
ACETALDEHYÐ 
alfa-naftól (NAFTÓL) 
alfa-naftýlamin (NAFTÝLAMÍN) 
ALKÝLNÍTRÓSAMÍN, hvers konar 
AMMÓNÍAKVATN (SALMÍAKSPÍRITUS), sem að styrkleika er meira en 3% 

(W/W eða W/V) 
ANILÍN — Ef anilin eða anilínsölt eru í merkibleki, skal letra á ílát eftirfar- 

andi: Má ekki nota til þess að merkja bleiur eða önnur klæði ungbarna 

BENZÍN 
beta-naftól (NAFTÓL) 
beta-naftýlamin (NAFTÝLAMÍN) 
BLEIKIVATN (HYPOKLÓRÍTLAUSNIR), ef látið er úti meira magn en 30 ml 

BLÝSAMBÖND, önnur en blýarsenat (sbr. lista Il) og tetraetýlbý (sbr. lista Í) 

— Ef uppleyst litarefni, málning eða aðrar lausnir, sem fullbúnar eru 

til notkunar, innihalda meira magn af blýi en nemur 50% (W/W) þurr- 

efnis, skal letra á ílát eftirfarandi: Varúð. Hætta á blýeitrun 

BÓRSÝRA, óblönduð, í duftblöndum og lausnum, ef magn er minna en 20 g. 

BRENNISTEINSKLÓRÍÐ (KLÓRBRENNISTEINN) 
BRENNISTEINSSÝRA, ef styrkleiki fer fram úr 5% (W/V) 

DDT (KLÓRFENÓTAN; PÞENTICÍÐ;, 1,1,1-tríklór-2,2-di-4-triklórfenýl)-etan) í 

blöndum og samsetningum, sem innihalda 10% (W/W eða W/V) 
DDT eða minna, sbr. lista Il 

DÍFENÝLKLÓRSAMBÖND (PCB) 
DÍÍSÓCÝANSAMBÖND 
DÍKLÓRAMÍN-T (N-díklór-4-tólúensúlfonamið) 
DÍKLÓRBENZEN (para-díklórbenzen) 
DÍKLÓREDIKSSÝRA og sölt sýrunnar í lausnum eða blöndum, ef styrkleiki 

er 50% (W/V) eða minna, sbr. lista Í 

DÍMETÝLAMÍNÓAZÓBENZEN 
DÍMETÝLNÍTRÓSAMÍN (sbr. alkýlnitrósamín) 
EDIKSSÝRA, ef styrkleiki fer fram úr 5% (W/V). — Á ílát skal letra eftirfar- 

andi: Hættulegt að neyta óþynnt. 
FENÓL (PHENOL; KARBÓLSÝRA) 
FENÝLENDÍAMÍN (para-fenýlendíamín) 
FENÝLHÝDRAZÍN 

B 113*
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FERBAM (ferri-dímetýlditiókarbamat) 

FLÚSKÍSILSÝRA (hýdrógensilicumflúoríð) og sölt sýrunnar 
FORMALÍN (formaldehýð í vatnslausn) ef styrkleiki fer fram úr 4% (W/W) 

FOSFÓRSÝRA (ortó-fosfórsýra) í blöndum og samsetningum, ef styrkleiki 

fer fram úr 5% (W/W eða W/V) 

gamma-benzenhexaklóríð, sjá HEXICÍÐ 
HEXAKLÓRBENZEN 
HEXAKLÓRETAN 
HEXAKLÓRÓFEN 
HEXICÍÐ (LINDAN; gamma-benzenhexaklóríð; gamma-1,2,3,4,5,6-hexaklór- 

cýklóhexan) í blöndum og samsetningum, sem innihalda 2% hexicið 

(W/W eða W/V) eða minna sbr. lista II 

HÝDRÓGENPEROKÍÐ, sjá SÚRVATN 
HÝPÓKLÓRÍT, hvers konar 
JOÐ 
JOÐLAUSNIR 
KALÍUMHÝDROXÍÐ (ÆTIKALÍUM) 

KALÍUMKLÓRAT. — Á ílát skal letra eftirfarandi: Mjög sprengifimt í snert- 
ingu við eldnæm efni 

KALÍUMLÚTUR (KOH í vatnslausn), ef styrkleiki fer fram úr 3% (w/v) 

KALÍUMNÍTRAT 
KALÍUMPERMANGANAT 
KALÍUMPERMANGANAT í lausnum. 
KALÍUMPEROKÍÐ 
KLÓRAMÍN B (N-klór-benzensúlfónamiðnatríum) 
KARBÓLSÝRA (FENÓL) 
KLÓRAMÍN T (CHLORAMINUM; N-klór-para-tólúensúlfónamíðnatríum 

Ef KLÓRAMÍN T er látið úti í töfluformi, skulu töflurnar vera sexstrendar 

lausnartöflur (solublettae) og innihalda 1 g. — Á umbúðir skal letra: 

Klóramínlausnartöflur 

KLÖRAMÍINLAUSNIR (klóramin B og T), ef styrkleiki fer fram úr 1% (w/v) 

KLÓRBRENNISTEINN (BRENNISTEINSKLÓRÍÐ) 
KLÓRFENÓTAN, sjá DDT 
KLÓRKALK 
KLÓRSÚLFÓNSÝRA 
KRESÓLAR (CRESOL), m. a. klórkresól og trikresól 

KRESÓLAR í sápuvatni (SÁPUKRESÓLAR), ef styrkleiki fer fram úr 1% (w/v) 

KÚMARÍN 
KVARTER AMMOÖNÍUM-, PÝRÍDÍNÍUM-, og ÍMÍDAZÓLÍNÍUMSÖLT í lausn- 

um, ef styrkleiki fer fram úr 10% (w/v) 

LINDAN, sjá HEXICÍÐ 
LINÚRÓN (N'-(3,4-díklórfenýl)-N-metoxi-N-metýlkarbamíð ) 

MAURASÝRA 
METALDEHÝÐ ((C2H40) n, t. d. „þurrspritt“) 
METHOXYCHLOR (1,1,1-tríklór-2,2-di-(4-metoxífenyl)-etan) 

NAFTALEN (NAFTALÍN) 
NAFTÓL (alfa- og beta-) 
NAFTÝLAMÍN (alfa- og beta-) 

NATRÍUMHÝDROKÍÐ (VÍTISSÓTI; ÆTINATRÍUM) 
NATRÍUMKLÓRAT. — Á ílát skal letra eftirfarandi: Mjög sprengifimt í snert- 

ingu við eldnæm efni
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NATRÍUMLUTUR (NaOH í vatnslausn), ef styrkleiki fer fram úr 3% (w/v) 

NATRÍUMNÍTRAT 
NATRÍUMPEROKÍÐ 

NÍTRÓANILÍN 
NITRÓSALKÝLAMÍN, sjá ALKÝLÍTRÓSAMÍN 
ortó-fosfórsýra, sjá FOSFÓRSÝRA 
OSMÍUMTETROXÍÐ 
OXALSÝRA og sölt sýrunnar, m. a. „sýrusalt“ 
para-diklórbenzen (DÍKLÓRBENZEN ) 
para-fenýlendiamin (FENÝLENDÍAMÍN ) 
para-tólúýlendíamin (TÓLÚÝLENDÍAMÍN 
PENTAKLÓRFENÓL og sölt þess 

PENTAKLÓRNÍTRÓBENZEN 
PENTICIÐ, sjá DDT 
PERKLÓRSÝRA. — Á ílát skal letra eftirfarandi: Mjög sprengifimt í snert- 

ingu við eldnæm efni. 
PETROLEUM, sjá STEINOLÍIA 

PÍKRÍNSÝRA (2,4,6-trínitrófenól) og sölt sýrunnar 
PÝRITRÍN 

RÓTENÓN 
SALMÍAKSPÍRITUS, sjá AMMONÍAKVATN 
SALTPÉTURSSÝRA, ef styrkleiki fer fram úr 5% (w/v) 

SALTSÝRA, ef styrkleiki fer fram úr 7% (w/v) 
SÁPUKRESÓLAR, sjá KRESÓLAR í sápuvatni 

SILFURNÍTRAT (VÍTISSTEINN) 
SÍMAZÍN (9-klór-4,6-bisetýlaminó-1,3,5-tríazin ) 

STEINOLÍA (PETROLEUM), óblönduð 

SÚRVATN (HÝDRÓGENPEROKÍÐ; „Brintoverilte“). 

TERPENTÍNA (hvers konar), óblönduð 
TÓLÚÝLENDÍAMÍN (para-tólúýlendiamín) 
TRÍKLÓREDIKSSÝRA og sölt sýrunnar í lausnum eða blöndum, ef styrkleiki 

er 50% (w/v) eða minni, sbr. lista Il 

VÍTISSÓDI (NATRÍUMHÝDROKÍÐ; ÆTINATRÍUM) 
VÍTISSTEINN (SILFURNÍTRAT) 
ZINKKLÓRÍÐ 
ZINKKLÓRÍÐ, í lausnum (t. d., lóðvatn, ef styrkleiki fer fram úr 5% (w/v) 
ÆTIKALÍUM (KALÍUMHÝDROKÍÐ) 
ÆTINATRÍUM (NATRÍUMHÝDROKXÍÐ; VÍTISSÓTI) 

Öll önnur efni og efnasamsetningar, sem viðurkennd eru til nota í landbúnaði 
og garðyrkju og til útrýmingar meindýra og skráð eru í B og C hættuflokkum á 
listum yfir slík efni. 

Listi IV A 

(Hættuleg leysiefni (lífræn), A flokkur) 

ACETÓNÍTRÍL (METÝLCÝANÍÐ) 
ACETÝLENDÍKLÓRÍÐ (DÍKLÓRETÝLEN) 
ACETÝLENTETRABRÓMÍÐ (TETRABRÓMETAN) 
BENZEN (BENSÓL; STEINKOLSNAFTA) 
BRENNISTEINSKOLEFNI (KARBÓDÍSÚLFÍÐ) 
BÚTÝLCELLÓSOLVE (ETÝLENGLÝKÓLMÓNÓBÚTÝLETER; 

CHaC * CH20 * CaHo)
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BÚTÝLGLÝKÓL (ETÝLENGLÝKÓLMÓNÓBÚTÝLETER; 
CH:OH - CH2 - O - C4Ho) 

DÍACETÓNALKÓHÓL (4-hýdroxí-4-metýl-2-pentanón) 
DÍBRÓMETAN (1,2-díbrómetan), ef látið er úti 100 ml eða minna magn, sbr. 

lista Ill 

DÍETÝLENDÍOKÍÐ (DIOXAN; 1,4-dietýlendíoxið) 
DÍÍSÓBÚTÝLKETÓN 
DÍKLÓRBENZEN (1,2-díklórbenzen) 
DÍKLÓRETAN (1,2-díklóretan), ef látið er úti 100 ml eða minna magn, sbr. 

lista IT 

1,1-díklóretan (ETÝLÍDENKLÓRÍÐ) 
DÍKLÓRETÝLETER (2,2'-díklóretýleter) 
DÍKLÓRETÝLEN (ACETÝLENDÍKLÓRÍÐ; 1,2-díklóretýlen) 
DÍKLÓRMETAN (METÝLENDÍKLÓRÍÐ) 
DÍKLÓRNÍTRÓETAN (1,1-díklór-1-nitróetan) 
DÍKLÓRPRÓPAN (1,2-díklórprópan) 
DÍKLÓRPRÓPÝLEN (1,3-díklórprópýlen) 
DÍMETÝLFORMAMÍÐ (DMF; N,N-dímetýlformamiíð) 
DIOXAN (DÍETÝLENDÍOXÍÐ) 
DÍPENTEN (CÍNEN) 
ETRI (ETER; ETÝLETRI) 
ETÝLENDÍBRÓMÍÐ, sjá DÍBRÓMETAN 
ETÝLENDÍKLÓRÍÐ, sjá DÍKLÓRETAN 
ETÝLENGLÝKÓL (GLÝKÓL) 
ETÝLENGLÝKÓLMÓNÓBUTÝLETER (BÚTÝLCELLÓSOLVE: 

BÚTÝLGLÝKÓL) 
ETÝLENGLÝKÓLMÓNÓMETÝLETER (METÝLCELLÓSOLVE,; 

METÝLGLÝKÓL) 
ETÝLENGLÝKÓLMÓNÓMETÝLETERACETAT (METÝLCELLÓ- 

SOLVEACETAT; METÝLGLÝKÓLACETAT) 
ETÝLENKLÓRHÝDRÍN (1-hydroxi-2-klóretan) 
ETÝLENTRÍKLÓRÍÐ (TRÍKLÓRETAN) 
ETÝLFORMÍAT 
ETÝLÍDENKLÓRÍÐ (1,1-díklóretan) 
FÚRFÚRÓL (FÚRFÚRAL,; 2-formýlfúran) 
FÚRFÚRÝLALKÓHÓL (2-hýdroxímetýl-fúran) 
HEPTAN 
HEXAN 
ISOFOROAN 3,5,5-trímetýlcýklóhexen (2)-ón (1)) 
KARBÓDÍSÚLFÍÐ (BRENNISTEINSKOLEFNI) 
KLÓRNÍTRÓPRÓPAN (1-klór-1-nitrópan) 
KLÓRBENZEN (KLÓRBENZÓL; MÓNÓKLÓRBENZEN) 
MESITÝLOXÍÐ (2-metýl-penten (2)-ón (4)) 

METÝLAMÝLALKÓHÓL (METÝLÍSÓBÚTÝLKARBÍNÓL) 
METÝLCELLÓSOLVE (METÝLGLÝKÓL,; 

ETÝLENGLÝKÓLMÓNÓMETÝLETER) 
METÝLCELLÓSOLVEACETAT (METÝLGLÝKÓLACETAT; 

ETÝLENGLÝKÓLMÓNÓMETÝLETERACETAT) 
METÝLCÝANÍÐ (ACETÓNÍTRÍL) 
METÝLENDÍKLÓRÍÐ (DÍKLÓRMETAN) 
METÝLFORMÍAT
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METÝLGLÝKÓL (METÝLCELLÓSOLVE: 
ETÝLENGLÝKOLMÓNÓMETÝLETER) 

METÝLGLÝKÓLACETAT (METÝLCELLÓSOLVEACETAT; 
ETÝLENGLÝKÓLMÓNÓMETÝLETERACETAT) 

METÝLÍSÓBÚTÝLKARBÍNÓL (METÝLAMÝLALKÓHÓL) 
MÓNÓKLÓRBENZEN (KLÓRBENZEN; KLÓRBENZÓL) 
NÍTRÓETAN 
NÍTRÓMETAN 
NÍTRÓPRÓPAN 
ortó-díklórbenzen (DÍKLÓRBENZEN) 
para-tert.-bútýltólúen (1-metýl-4-tert. bútýlbenzen) 
PENTAN 
PENTAKLÓRETAN 
PERKLÓRETÝLEN, sjá TETRAKLÓRETÝLEN 
PRÓPÝLENOXÍÐ 
STEINKOLSNAFTA (BENZEN; BENZÓL) 
TETRABRÓMETAN (1,1,2,2-tetrabrómetan) 
TETRAKLÓRETÝLEN (PERKLÓRETÝLEN:; 1,2,2,2tetraklóretýlen), ef látið er 

úti 200 ml eða minna magn sbr. lista Il 
TRÍKLÓRETAN (ETÝLENTRÍKLÓRÍÐ; 1,1,2-tríklóretan), sbr. tríklóretan, 

ista B 

TRÍKLÓRETÝLEN (1,1,2-tríklóretýlen), ef látið er úti 100 ml eða minna magn, 
sbr. lista IT 

TRÍKLÓRPRÓPAN (1,2,3-tríklórprópan). 

Listi IV B 
(Hættuleg leysiefni (lífræn), B flokkur). 

ACETÓN . 
alfa-metýlstyren (METÝLSTÝREN) 
AMÝLACETAT 
AMÝLALKÓHÓL 
AMÝLBENZEN (AMÝLBENZÓL) 
AMÝLFORMÍAT 
ANON (CÝKLÓHEXANÓN) 
BÚTANÓL (BÚTÝLALKÓHÓL) 
BÚTANÓN (METÝLETÝLKETÓN) 
BÚTÝLACETAT 
BÚTÝLFORMÍAT 
CELLÓSOLVE (ETÝLGLÝKÓL; ETÝLENGLÝKÓLMÓNÓETÝLETER) 
CETLLÓSOLVEACETAT (ETÝLGLÝKÓLACETAT; 

ETÝLENGLÝKÓLMÓNÓETÝLETERACETAT) 

CUMOL (CUMEN; ÍSÓPRÓPÝLBENZEN) 
CÝKLÓHEXAN (HEXAMETÝLEN; HEXAHÝDRÓBENZÓL) 
CÝKLÓHEXANÓL (HEXALÍN) 
CÝKLÓHEXANÓN (ANON) 
CÝKLÓHEXEN (TETRAHÝDRÓBENZÓL) 
CÝKLÓHEXÝLACETAT (HEXALÍNACETAT) 
CÝKLÓHEXÝLFORMÍAT (HEXALÍNFORMÍAT) 
CYMOL (p-CYMEN; 1-metýl-4-isóprópýlbenzen) 
DEKAHÝDRÓNAFTALEN (DEKALÍN) 

B 114
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DÍETÝLBENZEN (DÍETÝLBENZÓL) 
DÍFLÚORDÍBRÓMMETAN 
DÍMETÝLBENZEN (XÝLEN) 
DÍPRÓPÝLENGLÝKÓLMETÝLETER 
ETÝLACETAT 
ETÝLBENZEN (ETÝLBENZÓL) 
ETÝLENGLÝKÓLMÓNÓETÝLETER (CELLÓSOLVE; ETÝLGLÝKÓL) 
ETÝLENGLÝKÓLMÓNÓETÝLETERACETAT (CELLÓSOLVEACETAT; 

ETÝLGLÝKÓLACETAT) 
ETÝLGLÝKÓL (CELLÓSOLVEF; FTÝLENGLÝKÓLMÓNÓETÝLETER) 
ETÝLGLÝKÓLACETAT (CFELLÓSOLVEACETAT; 

ETÝLENGLÝKÓLMÓNÓETÝLETERACETAT) 
HEXAHÝDRÓBENZÓL (CÝKLÓHEXAN) 
HEXAHÝDRÓKRESÓL (METÝLCÝKLÓHEXANÓL) 
HEXALÍN (CÝKLÓHEXANÓL) 
HEXALÍNACETAT (CÝKLÓHEXÝLACETAT) 
HEXALÍNFORMÍAT (CÝKLÓHEKÝLFORÍAT) 
HEXAMETÝLEN (CÝKLÓHEXAN) 
HEXÝLACETAT (sek. hexýlacetat) 
ÍSÓAMÝLALKÓHÓL 
ÍSÓBÚTANÓL (ÍSÓBÚTÝLALKÓHÓL) 
ISÓBÚTÝLACETAT 
ÍSÓPRÓPANÓL (ÍSÓPRÓPÝLALKÓHÓL) 
ÍSÓPRÓPÝLBENZEN (CUMOL) 
MESITÝLEN (TRÍMETÝLBENZEN; 1,3,5-trintetýlbenzen) 
METÝLACETAT 
METÝLANON (METÝLCÝKLÓHEXANÓN) 
METÝLBENZEN (TÓLÚEN) 
METÝLBÚTÝLKETÓN (9-hexánón) 
METÝLCÝKLÓHEXANÓL 
METÝLCÝKLÓHEXANÓN 
METÝLCÝKLÓHEXÝLACETAT (METÝLHEXALÍNACETAT) 
METÝLCÝKLÓHEXÝLFORMÍAT 
METÝLETÝLKETÓN (BÚTANÓN) 
METÝLÍSÓBÚTÝLKETÓN (METÝLPENTANÓN; 4-metýlpentanón (22) 
METÝLÍSÓPRÓPÝLBENZEN (CYMOL; p-CYMEN; 1-metýl-4-ísóprópyl- 

benzen) 

METÝLKLÓRÓFORM (TRÍKLÓRETAN: 1,1,1-tríklóretan) 
METÝLPENTANÓN (4-metýlpentanó (2)) 
METÝLPRÓPÝLKETÓN (PENTANÓN; 2-pentanón) 
METÝLSTÝREN (METÝLSTÝRÓL,; alfa-metýlstýren) 
PENTANÓN (METÝLPRÓPÝLKETON; 9-pentanón) 
PRÓPÝLACETAT 
PRÓPANÓL (PRÓPÝLALKÓHÓL) 
PRÓPÝLBENZEN (PRÓPÝLBENZÓL) 
STÝREN (STÝRÓL; VÍNÝLBENZEN) 
TETRAHÝDRÓBENZÓL (CÝKLÓHEXEN) 
TETRAHÝDRÓFÚRAN 
TETRAHÝDRÓNAFTALEN (TETRALÍN; 1,2,3,4-tetrahýdrónaftalen) 
TRÍKLÓRETAN (METÝLKLÓRÓFORM:; 1,1,1-tríklóretan), sbr. tríklóretan, 
lista IV A 

TÓLÚEN (TÓLÚÓL)
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TRÍMETÝLBENZEN (1,3,5-trímetýlbenzen) 
VÍNÝLBENZEN (VÍNÝLBENZÓL; STYREN) 
VÍNÝLTÓLÚEN (VÍNÝLTÓLÚÓL) 
XÝLEN (XÝLÓL). 

Listi V. 

(Hættulegar lofttegundir, er ekki hafa lækningagildi). 

AMMÓNÍAK 
BRENNISTEINSDÍOKÍÐ ($0a) 
BRENNISTEINSVETNI (HÝDRÖGENSÚLFÍÐ; H-S) 
BÚTAN 
DÍAZÓMETAN (CH=N}-=N-) 
DÍCÝAN ((CN)o) 
ETYLMERCAPTAN 
FLÚÓR 

FLÚORVETNI 
FORMALDEHÝÐ 
ÍSÓBÚTAN 
ÍSÓPRÓPAN 
KLÓR 
KLÓRVETNI 
KOLOXÍÐ (KOLMÓNOKÍÐ; CO) 
KÖFNUNAREFNISOKÍÐ (NO) 
KÖFNUNAREFNISTVÍOXÍÐ (NO2) 
METÝLKLÓRÍÐ (MÓNÓKLÓRMETAN) 
METÝLMERCAPTAN 
NO(.<) (samanlagt magn NO og NOs) 
ÓZÓN 
PRÓPAN 
T-gas (ETÝLENOKÍÐ) 

Listi VI. 

(Efni, sem eru hættuleg í formi ryks eða reyks, t.d. við logsuðu eða ljósbogasuðu). 

ARSEN og ARSENSAMBÖND 
ASBEST 
BERYLLIUM og BERYLLIUMSAMBÖND 
BLÝ og BLÝSAMBÖND 
DÍÍSÓCÝANSAMBÖND 
KADMÍUM og KADMÍUMSAMBÖND 
KÍSILSAMBÖND, hvers konar 
KÓBALT og KÓBALTSAMBÖND 
KOPAR og KOPARSAMBÖND 
KRÓM og KRÓMSAMBÖND 
KVIKASILFUR og KVIKASILFURSSAMBÖND 
NIKKEL og NIKKELSAMBÖND 
ZINK og ZINKSAMBÖND 

3. gr. 
Um flokkun eiturefna og hættulegra efna, sem viðurkennd eru til nota í land- 

búnaði og garðyrkju og til útrýmingar meindýra, fer eftir ákvæðum reglugerðar nr.
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132/1971 þar að lútandi. Flokkun slíkra efna og efnasamsetninga skal tilkynnt 
með auglýsingu heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins. 

4. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 2. gr. laga um eiturefni og hættu- 

leg efni nr. 85 31. desember 1968 sbr. lög um breyting á þeim lögum nr. 27 18. apríl 
1973, og öðlast þegar gildi. 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 93 1. mars 1974. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 16. maí 1978. 

Matthías Bjarnason. NN a 
Páll Sigurðsson. 

Nr. 446. 18. desember 1978. 

REGLUGERÐ 

um notkun gjaldmæla í leigubifreiðum. 

1. gr. 

Skylt er að hafa gjaldmæli í öllum allt að 8 farþega leigubifreiðum, sem aka 
fólki gegn borgun, og sendibifreiðum, sem aka gegn borgun, á þeim stöðum á land- 

inu, þar sem aðstæður henta að dómi samgönguráðuneytisins. 
Lögreglustjórar, hver innan síns umdæmis, skulu hafa eftirlit með að meðferð 

og notkun gjaldmæla verði í samræmi við ákvæði reglugerðar þessarar. 

2. gr. 
Óheimilt er að taka gjaldmæli í notkun, eftir að hann hefur verið settur í bifreið- 

ina, fyrr en löggilding hefur farið fram á mælinum, sbr. 11. gr. 
Ef skipt er um drif, breytt hjóla- eða hjólbarðastærð bifreiðar, skal endurskoða 

löggildingu mælisins. 

Skoðun á gjaldmælum skal fara fram svo oft sem lögreglustjóra þykir þurfa, 

þó ekki sjaldnar en einu sinni á ári. 

Löggildingarmaður gefur vottorð að löggildingu lokinni. Auðkenna skal mæli 

með sérstökum skoðunarmiða eftir hverja skoðun, er sýni greinilega mánuð og ár, er 

skoðun fer fram. 

3. gr. 

Gjaldmælirinn skal settur þannig í bifreiðina, að farþegar sjái glöggt upphæð 

ökugjalds á gjaldskífu mælisins og skal mælirinn upplýstur, ef ökuljós bifreiðar- 

innar eru tendruð. 

4. gr. 
Gjaldmælar í leigubifreiðum skulu sýna rétt ökugjald. 

Ef ekið er með 6—8 farþega í bifreið skal ökugjald vera 25% hærra en mælis- 

staða sýnir. 
Ef ekið er á stórhátíðum, þ.e. um jól, páska, hvítasunnu og áramót, sumardaginn 

fyrsta, 1. maí og 17. júní eftir nánari ákvörðun verðlagsstjóra, skal ekið á nætur- 

vinnutaxta að viðbættum 35%. 

Ef nauðsynlegt telst að mati verðlagsstjóra er heimilt að viðurkenna aðra sér- 

taxta en hér hafa verið taldir.
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Sé gjaldmælir ekki þannig búinn og greinir í 3. mgr. 5. gr. skulu bifreiða- 

stjórar nota verðskrá er sýni greinilega hina heimiluðu sértaxta, og skal hún samin 
af viðkomandi stéttarfélagi og staðfest af verðlagsstjóra. 

ð. gr. 
Gjaldmælar skulu útbúnir með a.m.k. fjórum valkostum til talningar á þeirri 

vegalengd, sem ekin er: 

1. Dagtaxti. 
2. Nætur- og helgidagataxti. 
3. Dagtaxti, sem telur tvöfalda vegalengd 1. taxta og notaður er fyrir ferðir utan 

félagssvæðis, ef leigutaki verður þar eftir. 
4. Nætur- og helgidagataxti, sem tvöfalda vegalengd 2. taxta, að sömu skilyrðum 

og Í 3. taxta fullnægðuni. 

Jafnhliða því, að vegalengd er talin á framangreindan hátt skulu mælarnir 
reikna startgjald og biðgjald, sem skal vera hið sama fyrir alla fjóra valkosti mælisins. 

Verði unnt vegna þróunar í gerð gjaldmæla er heimilt í samráði við sam- 
gönguráðuneytið að auka valkosti þeirra þannig að gjaldmælarnir sýni einnig þá 
sértaxta sem gilda, sbr. 4. gr. 

6. gr. 
Verði verðsveiflur á ökugjaldi bifreiða, skulu gerðar breytingar innan 6 vikna 

á Öllum gjaldmælum í leigubifreiðum, þannig að þeir uppfylli Í. mgr. 4. gr. og skulu 
þeir auðkenndir með skoðunarmiða eftir breytingu sbr. 4. mgr. 2. gr. Eftir þann tíma 
er notkun óbreyttra gjaldmæla óheimil. 

Á því 6 vikna tímabili, er að framan greinir, skal nota verðskrá, er sýni greini- 
lega verðbreytinguna og samin skal af viðkomandi stéttarfélagi og staðfest af verð- 
lagsstjóra. 

Bifreiðastjóri skal afhenda löggildingarmanni verðskrána, eftir að hann hefur 
löggilt mæli samkvæmt nýrri gjaldskrá. 

Verði óverulegar breytingar á ökugjaldi leigubifreiða er samgönguráðuneytinu 
heimilt að veita undanþágu til að ekið sé eftir gjaldskrá. 

í. gr. 

Bifreiðastjóra er heimilt að krefjast fyrirframgreiðslu ökugjalds að hluta eða 
öllu leyti. Á sama hátt getur bifreiðastjóri krafist fullnaðargreiðslu ökugjalds, ef 

farþegar yfirgefa bifreið. 

8. gr. 
Heimilt er að aka án gjaldmælis: 

1. Ef mælir bilar í ökuferð, enda er bifreiðastjóra einungis heimilt að ljúka ferð- 
inni. Þó getur lögreglustjóri veitt frekari undanþágu, ef sérstaklega stendur á. 

2. Ef ökuferð tekur fleiri en einn dag. 
3. Þegar um er að ræða akstur erlendra ferðamanna, sem ferðast á vegum stofn- 

ana Í landinu, gegn fargjaldi, sem samið er um áður en farþegarnir eru komnir 
til landsins. 

4. Hópferðir gegn ákveðnu sætagjaldi. 

Við tölulið 1, 2 og 4 skal farið eftir sjaldskrá bifreiðastjórafélasanna á hverj- 
um stað og tíma, við ákvörðun ökugjalds. 

9. gr. 
Samgönguráðunytið ákveður hverja tegund eða tegundir gjaldmæla skuli nota.
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10. gr. 
Notkun gjaldflokka gjaldmælisins fer eftir gjaldskrá leigubifreiðastjóra á 

hverjum tíma. Þegar breyting verður á gjaldskrá, skal auglýst greinilega, svo að 
allur almenningur eigi þess kost að fylgjast með breytingunni. 

il. gr. 
Samgönguráðuneytið skipar löggildingarmann, einn eða fleiri, fyrir mælana 

og skal löggildingarmaður framkvæma mælingar á þeim og löggildingu, svo og 

viðgerðir, breytingar og innsiglun, gegn gjaldi, er samgönguráðuneytið ákveður. 

12. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða refsingu samkvæmt VII. kafla umferðar- 

laga, nr. 40 23. april 1968. 
Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra mála. 
Sektir fyrir brot renna í ríkissjóð. 

13. gr. 
Rglugerð þessi er sett samkvæmt 86. gr. umferðarlaga nr. 40 23. apríl 1968, til 

að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að 

máli. 
Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 181 5. maí 1974 og reglugerð nr. 432 17. 

september 1975 um breytingu á henni. 

Samgönguráðuneytið, 18. desember 1978. 

Ragnar Arnalds.   
Birgir Guðjónsson. 

Nr. 447. 8. desember 1978. 

ARÐSKRÁ 

fyrir Veiðifélag Fellsstrandar 

Grund .....0...0000000 ns 40 einingar 
Hallsstaðir ..........220020. 0... se 34 — 
Harastaðir .............0.2.0. 00. enn 26 — 
Kjarlaksstaðir  .........0200.0 000. sn 166 — 

Litla-Tunga  ......0..2002200 enn 88 — 

Orrahóll .........0. 000 37 — 

Staðarfell ...........0..0 00... 83 — 

Stóra-Tunga  ......2000.000. 000 175 — 

Stóri-Galtardalur .......... II 38 — 

Svínaskógur  ........202000 0. 16 — 

Túngarður (..........000.020. 00. 26 — 

Ytra-Fell ..........2.000 000 21 — 
  

Samtals 1.000 einingar 

Arðskrá þessi er gerð samkvæmt lögum nr. 76, 25. júní 1970 um lax- og silungs- 

veiði og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 8. desember 1978. 

Steingrímur Hermannsson.   
Ragnheiður Árnadóttir.
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REGLUGERÐ 

um iðgjöld til slysatrygginga samkvæmt 36. gr. laga 67/1971 um 
almannatryggingar sbr. 5. gr. laga 59 20. maí 1978. 

1. gr. 
Eigendur ökutækja og aflvéla, sbr. c-lið 29. gr. 1. 67/1971, skulu standa skil á 

föstu ársiðgjaldi til slysatrygginga sem hér segir: 

Vegna bifreiðar ..............02000.. 00 nn kr. 3.600 
Vegna bifhjóls ..........2220000000.0 nes — #.200 
Vegna reiðhjóls með hjálparvél ...........0..2 00... — 3.200 
Vegna vélsleða ..........0...0 0... — 3.200 
Vegna heimilisdráttarvélar ...........0.020000 nn — 3.200 
Vegna rafstöðvar  ..............0.000. 0. — 1.600 
Vegna súgþurrkunartækis .........2...0200000. 0000 — 1.600 
Vegna heyblásara ............2...2.0 00. n ns — 1.600 
Vegna trillubáta ................000. 0. enns ns — 14.640 

2. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkv. heimild í 36. gr. 1. 67/1971 sbr. 5. gr. 1. 59/1978 

um almannatryggingar og tekur gildi hinn Í. janúar 1979. Jafnframt er þá úr gildi 
felld reglugerð nr. 7 22. janúar 1964 með síðari breytingum. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 29. desember 1978. 

Magnús H. Magnússon. ru 

Páll Sigurðsson. 

15. desember 1978. Nr. 449. 

REGLUGERÐ 

um veitingu sérfræðingsleyfa handa lyfjafræðingum. 

1. gr. 
Umsóknir um sérfræðingsleyfi, ásamt nauðsynlegum gögnum skal senda til 

heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins. 

2. gr. 
Ráðuneytið leitar álits þeirrar deildar Háskóla Íslands, þar sem lyfjafræði lyf- 

sala er kennd, um umsækjendur um sérfræðingsleyfi, sbr. 3. gr. Heimilt er að 
skipa nefnd sérfróðra manna til þess að meta og semja álilsgerð um umsóknir um 
sérfræðingsleyfi. 

3. gr. 
Til þess að kandidat í lyfjafræði geti átt rétt til að öðlast sérfræðingsleyfi, skal 

hann fullnægja eftirtöldum kröfum: 
a) Hann skal að jafnaði hafa starfsleyfi sem lyfjafræðingur hér á landi, sbr. Í. 

kafla laga um lyfjafræðinga nr. 35/1978. 
b) Hann skal hafa unnið að minnsta kosti í 5 ár við þá sérgrein, sem hann sækir 

um sérfræðiviðurkenningu í. Víkja má frá þessu skilyrði, ef umsækjandi hefur 
öðlast doktorsnafnbót eða licentiatgráðu að loknu framhaldsnámi.



e) 

d) 

e) 
9) 

8) 
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Hann skal hafa samið ritgerð um lyfjafræðilegt efni, sem að verulegu leyti er 
byggð á eigin athugunum og rannsóknum og fengið hana eða hluta hennar birta 
eða samþykkta til birtingar í viðurkenndu tímariti um lyfjafræði eða öðrum 
viðurkenndum tímaritum. 

Ritgerð þessi skal hafa vísindalegt gildi í þeirri sérgrein sem við á. Hlutur 
umsækjanda í slíkri vinnu þarf að teljast verulegur, ef um samverkamenn er 

að ræða. 
Veiting sérfræðingsleyfa tekur ekki til aðstoðarlyfjafræðinga. Þó má víkja frá 
þessu skilyrði, ef aðstoðarlyfjafræðingur hefur lokið vísindavinnu, sem metin 
er gild til doktorsprófs. 

4. gr. 

Sérfræðingsleyfi má veita í eftirtöldum greinum lyfjafræði: 
Lífræn efnafræði. 
Lyfjaefnafræði. 
Lyfjagerðarfræði. 
Lifefnafræði. 
Lyfjafræði lækna (pharmacology). 
Félagslyfjafræði. 
Öðrum greinum, sem kenndar eru lyfjafræðingsefnum. 

5. gr. 

Þeir lyfjafræðingar sem öðlast hafa sérfræðiviðurkenningu Lyfjafræðingafélags 

Íslands, áður en lög um lyfjafræðinga nr. 35/1978 tóku gildi, eiga rétt á að öðlast 

sérfræðingsleyfi, samkvæmt reglugerð þessari, en þurfa að staðfesta ósk þess efnis 

með formlegri umsókn. 

6. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 16. gr. laga um lyfjafræðinga nr. 

35/1978 og öðlast þegar gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 15. desember 1978. 

Magnús H. Magnússon.   
Páll Sigurðsson. 
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REGLUR 

um smíði og búnað íslenskra skipa. 

Hluti P. 

Reglur um smíði og búnað skemmtibáta. 

1. gr. 
Reglur þessar gilda fyrir skráningarskylda skemmtibáta með mestu lengd 12 

melra eða minni, sem gerðir eru úr glertrefjastyrktu pólýesterplasti. 
Reglurnar miðast við raðsmíðaða báta. Þó geta einstakir bátar fengist sam- 

þykktir skv. þessum reglum og byggist samþykkt þeirra þá á sömu forsendum og 
gilda fyrir raðsmíðaða báta. 

2. gr. 
Umsókn um samþykkt á skemmtibátum skal gera skriflega til Siglingamála- 

stofnunar ríkisins. Gildir þá einu hvort bátarnir verða smiðaðir á Íslandi eða 
fluttir til landsins erlendis frá. 

3. gr. 
Skoðun og prófun á skemmtibátum skal gerð af skoðunarmönnum Siglingamála- 

stofnunar ríkisins. Þó getur Siglingamálastjóri falið skoðun og prófun á skemmti- 
bátum erlendis erlendum yfirvöldum, stofnunum eða flokkunarfélögum. 

Samþykkt báta skal fara fram samkv. kröfum í Norðurlandareglum um smíði 
skemmtibáta, sem fylgja þessum reglum. Verði gerðar síðar breytingar á þessum 
Norðurlandareglum og þær samþykktar af Siglingamálastofnunum Norðurlandanna, 
þá er Siglingamálastjóra heimilt að birta breyttar Norðurlandarreglur, eins og þær 
eru á hverjum tíma, með reglum þessum. Samkvæmt Norðurlandarreglum er með 
samþykkt báta átt við, að eftirlit sé haft með framleiðslu bátanna, að framleiðslu- 
aðstæður, framleiðslusalur og geymslur hráefnis séu samkvæmt reglum og að bát- 
arnir uppfylli tæknilegar og aðrar kröfur. 

Eftirlit með framleiðslu viðurkenndra báta er fólgið í skyndiskoðunum. 

4. gr. 
Skýrsla skal gerð yfir skoðun og prófun viðurkenndra báta. 
Ef framleiðsla bátanna fer fram samkv. Norðurlandareglum um smíði skemmti- 

báta og framleiðslusalur, hráefnisgeymslur og báturinn sjálfur uppfyllir kröfur 
reglnanna, gefur Siglingamálastofnun ríkisins út viðurkenningu á bátsgerðinni og 
afhendir með bátunum skírteini og skilti því til staðfestingar. 

5. gr. 
Viðurkenning Siglingamálastofnunar ríkisins byggist á því, að framleiðandi bát- 

anna ábyrgist að þeir séu smíðaðir samkvæmt samþykktum teikningum og verk- 
lýsingum, við viðurkenndar aðstæður og á viðurkenndan hátt. 

B 115 
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6. gr. 
Allir bátar sem framleiddir eru samkvæmt þeim skilyrðum sem eru fyrir báts- 

gerðarviðurkenningu og tilgreint er í 4. gr. skulu vera með viðurkenningarskírteini 

og skilti. 

7. gr. 
Á viðurkenningarskírteini og skilti skal koma fram skráningarnúmer bátsins. 

Einnig skal framleiðandi sjá til þess, að smiðanúmerið sé varanlega fest í bátinn, 
annað hvort inni í trefjaplastinu eða í slithúðinni. 

8. gr. 
Framleiðandi ábyrgist að aðeins séu afhent skírteini og skilti með bátum, sem 

við afhendingu eru samkvæmt samþykkt bátsgerðarinnar og eru framleiddir við 
viðurkenndar aðstæður og á viðurkenndan hátt. 

9. gr. 
Breytingar varðandi efni, efnisuppbyggingu, framleiðsluaðferð, framleiðslusal, 

hráefnisgeymslu eða annað það, sem snertir framleiðsla viðurkenndra báta, má ekki 

gera án samþykkis Siglingamálastofnunar ríkisins. 
Ef fyrirhuguð er einhver slík breyting, skal tilkynna það til Siglingamála- 

stofnunarinnar sem ákveður, með hliðsjón af reglum, hvort gera megi viðkomandi 
breytingu og hvort frekari rannsókn skuli gerð. Ef rannsókn fer fram vegna breyt- 
ingarinnar, skal gerð skýrsla um rannsóknina, og fær framleiðandi bátsins afrit af 
skýrslunni. Ef breytingin er þess eðlis, að ekki er talin ástæða til frekari rann- 
sókna, tilkynnir Siglingamálastofnunin bátaframleiðanda það skriflega. 

10. gr. 
Ef hætt er framleiðslu á viðurkenndri bátsgerð eða framleiðsla hættir um 

stundar sakir skal tilkynna það Siglingamálastofnun ríkisins. 

11. gr. 
Siglingamálastofnun ríkisins getur afturkallað bátsgerðarviðurkenningu, ef bálur 

af viðurkenndri gerð er afhentur án þess að hann uppfylli tilskyldar kröfur. 
Einnig getur Siglingamálastofnunin afturkallað bátgerðarviðurkenningu, sem 

samþykkt hefur verið samkvæmt áður gildandi reglum, ef bátsgerðin að einhverju 
marki uppfyllir ekki kröfur meðfylgjandi reglna. 

Ef bátsgerðarviðurkenning er afturkölluð af Siglingamálastofnuninni er fram- 
leiðanda óheimilt að framleiða fleiri báta af viðkomandi gerð fyrr en Siglinga- 
málastofnun ríkisins hefur gefið samþykki sitt til þess. 

Reglur þessar, sem settar eru samkvæmt lögum nr. 52 12. maí 1970 um eftirlit 
með skipum, staðfestast hérmeð til að öðlast þegar gildi og birtast til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 3. nóvember 1978. 

Ragnar Arnalds. 
  

Kristinn Gunnarsson.
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NORÐURLANDAREGLUR UM SMÍÐI SKEMMTIBÁTA MEÐ MESTU 

LENGD 12 METRA EÐA MINNI 

. Reglur þessar eru gerðar í samvinnu við siglingamálastofnanir í Danmörku, 
Finnlandi, Noregi og Svíþjóð ásamt Det norske Veritas. 

EFNISYFIRLIT 

1. — Almenn ákvæði. 
1.01. Skilgreiningar. 
1.02. Samsvarandi útfærsla. 
1.03. Viðbótarkröfur. 
1.04. Mismunandi viðurkenningar. 
1.05. Umsókn um viðurkenningu. 
1.06. Samþykkt teikninga. 
1.07. Eftirlit með smíði. 
1.08. Útgáfa viðurkenninga. 
1.09. Skyldur umsækjanda. 
1.10. Takmarkanir á notkun báts. 

2.  Fríborð, stöðugleiki og flothæfni. 
2.01. Almennt. 
2.02. Fríborð og hámarkshleðsla. 
2.03. Kröfur um stöðugleika (á kyrru vatni). 
2.04. Kröfur um flothæfni fyrir vatnsfylltan bát. 
2.05. Kröfur um stöðugleika fyrir vatnsfylltan bát. 
2.06. Staðlaður þungi. 
2.07. Flotholt. 
2.08. Reynslusigling. 

3. Fyrirkomulag bols og þilfars. 
3.01. Op á þilfari og yfirbyggingum. 
3.02. Gluggar. 
3.03. Opnir brunnar. 
3.04. Stjórnpallur og vistarverur. 
3.05. Neyðarútgangur. 
3.06. Vatnsþétt og loftþétt skilrúm. 
3.07. Vélarúm. 

3.08. Mótorbrunnur og afturgafl fyrir utanborðsmótor. 

4. Vélbúnaður. 
4.01. Gildissvið. 
4.02. Almennt. 
4.03. Utanborðsmótorar. 
4.04. Vélar. 
4.05. Útblásturslagnir. 
4.06. Færanlegir eldsneytisgseymar. 
4.07. Fastir eldsneytisgeymar. 
4.08. Eldsneytisleiðslur. 
4.09. Stjórntæki. 

5. Rafbúnaður. 

5.01. Gildissvið. 
5.02. Almennt.
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5.03. 
5.04. 
5.05. 
5.06. 
5.07. 

6 
6.01. 
6.02. 
6.03. 
6.04. 
6.05. 
6.06. 
6.07. 
6.08. 
6.09. 
6.10. 
6.11. 

Efni, eldvarnir, siglingaljós. 
Rafhlöður. 
Raflagnir. 
Rafstrengir og vör. 
Tenging, greinar. 

Segl og reiði. 
Almennt. 
Efni. 
Réttandi vægi. 
Flatarmál segla. 
Fyrirkomulag reiða. 
Reiðagerðir. 
Reiðagerð 1. 
Reiðagerð 2. 
Reiðaserð 3. 
Sigluás, reiðaslá og fiðlublokk. 
Reiðabúnaður. 

Búnaður. 

. Festartæki. 
. Hálkuvörn. 
- Handrið og handföng. 
. Stýrisbúnaður almennt. 
. Stýring með vír og kastblokk. 
. Barkastýrisbúnaður. 
. Stýrisfjöður á seglbát án vélar. 
. Stýrisfjöður aftan við skrúfu. 
. Styristappar og legur. 
. Austursbúnaður. 
„ Byrðingsop. 
. Lokar. 
. Handslökkvitæki. 
. Fastur slökkvibúnaður. 
„ Eldstæði. 
. Einangrun í vélarúmi. 
. Loftræsting í bensínvélarúmi. 
. Önnur loftræsting. 

3. nóvember 1978. 

Framleiðslusalur, efni, vinnuaðferðir o. fl. varðandi framleiðslu báta úr gler- 

trefjastyrktu pólýester. 

. Aðstaða við framleiðslu með handlagningu og sprautu. 
. Slithúð utan. 
. Pólýester. 
. Styrkingarefni. 
. Kjarnaefni. 
. Slithúð innan. 
„ Vinnuaðferðir. 
. Handlagning. 
. Sprautun. 
. Framleiðsluhættir. 
. Samtenging. 
. Tenging með boltum og hnoðum. 
. Tenging með skrúfum.
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9 
9.01. 
9.02. 
9.03. 
9.04. 
9.05. 
9.06. 
9.07. 
9.08. 
9.09. 
9.10. 
9.11. 
9.12. 
9.13. 
9.14. 
9.15. 
9.16. 
9.17. 
9.18. 
9.19. 
9.20. 
9.21. 
9.22. 

Efnismál báta úr glertrefjastyrktu pólýester. 

Almennt. 
Skilgreiningar. 
Kröfur um fullgert trefjaplast. 
Rannsókn á trefjaplasti. 
Leiðréttingar trefjaplastsþykktar. 
Leiðrétting mótstöðuvægis. 
Kjölur. 
Botn. 
Langbönd. 
Þverbönd. 
Húfur, kantur. 

Síða. 
Bönd, afstífingar. 

Stefni. 
Afturgafl. 
Þilfar og gólf. 
Samlokuþilfar og samlokugólt. 
Yfirbygginsar og reisnir. 
Vélarundirstaða. 
Undirstöður siglu. 
Hlasskjölur. 
Festartæki. 

Viðauki 1. Varðandi viðurkenningu á glertrefjaefni til notkunar við smíði báta 
úr glertrefjastyrktu pólýester. 

Viðauki 2. Varðandi viðurkenningu á pólýester og slithúð til notkunar við smíði 

02. 

03. 

báta úr glertrefjastyrktu pólýester. 

ALMENN ÁKVÆÐI 

Skilgreiningar. 
. Í reglum þessum er átt við með: 

„bátsgerðarviðurkenningu“: að Siglingamálastofnun ríkisins hafi full- 
vissað sig um að viðkomandi bátsgerð uppfylli gildandi reglur þegar viður- 
kenningin átti sér stað. 
„kröfum“ að um sé að ræða ófrávíkjanlega kröfu. Þó má gera breytingu 
frá kröfum reglnanna ef umsækjandi sýnir fram á að breytingin jafngildi 
kröfunum. Kröfur eru framsettar í reglunum með „skal“ eða „skal ekki“. 

„æskilegt“: að um ábendingu sé að ræða sem taka verði tillit til. Sam- 
svarandi útfærsla getur komið í stað ábendingarinnar. Ekki er nauðsyn á 
sérstakri greinagerð þó breytt sé út frá ábendingum. Ekki má ganga fram 
hjá ábendingum án ástæðu. Ábendingar eru framsettar í reglunum með 
„á“ eða „á ekki“. 
„þilfarsbát“: bát sem hefur þilfar stafna á milli eða þilfar sem er óbrotið 
af öðru en lokuðum yfirbyggingum, og fyrirkomulag bátsins því þannig 
að sjóágjöf geti ekki fyllt rými undir þilfari. 
„þilfarsbát að hluta“: bát sem aðeins hefur þilfar að framan og/eða aftan 

og bát með þröm sem er opinn að öðru leyti. 
„opinn bát“: bát sem er án nokkurs þilfars. 
„segljúllu“: seglbát með eigin þunga undir 300 kg. 
„kjölseglbát“: seglbát með kjölfestu og/eða hlasskjöl og með eigin þunga 
300 kg eða meira.
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„vélbát með hjálparsegl“: bát sem fyrst og fremst er knúinn áfram af 
fastfrágenginni vél, en er búinn seglum sem hafa takmarkað flatarmál 
með tilliti til stöðugleika bátsins. 
„eiginþunga“: framsett í reglunum með G, þunga bols með innréttingum 
og föstum búnaði. Fyrir báta með segl skal sigla og reiði reiknast með. 
„hleðsluvatnslinu“: vatnslínu báts sem liggur kyrr á lygnu vatni og er 
hlaðinn hámarkshleðslu. 
„hámarkshleðslu“: þann mesta þunga sem bátur getur borið utan eigin- 
þunga án þess að það brjóti í bága við reglur þessar. 
„vélarafli“: það afl sem gefið er upp af vélaframleiðanda. 
Lm: Mestu lengd í metrum, sjá mynd 1 og 2. 
L: Lengd vatnslínu, sjá mynd 2. 

Bm: Mestu breidd í metrum, sjá mynd 1. 
B: Mestu breidd bolsins í metrum mælt á útsíðu útsúðar, sjá mynd 1 og 2. 
D: Dýpt í metrum á miðri mestu lengd, mælt frá efri brún borðstokks, 

þilfari eða þilfarslínn að neðstu brún botnsúðar, miðskips á planandi 
bátum en við hlið kjalar annars. Sjá mynd 1 og 2. 

f;  Meðalfríborð = tr 
fr. Fríborð fremst, sjá mynd 3. 

fa: Fríborð aftast, mælt að lægsta punkti eða þar sem vatn kemur til með 
að renna fyrst inn í bátinn. 

fm: Fríborð mælt á miðri mestu lengd. 
A: Mestu þyngd bátsins, það er þyngd bols, alls búnaðar og hámarks 

hleðsluþunga. 

Samsvarandi útfærsla. 

Bátur framleiddur úr öðru efni en pólýester trefjaplasti með öðrum fram- 
leiðsluaðferðum, með annari styrkuppbyggingu, með annan búnað eða 
annan vélafrágang en reglur þessar segja fyrir um, getur eftir sérstaka 
athugun fengist sambykktur, ef hann telst uppfylla kröfur reglnanna. 

Viðbótarkröfur. 
Siglingamálastofnunin getur sert viðbótarkröfur við reglur þessar ef nauð- 
synlegt er talið til að tryggja öryggi bátsins og til að ná þeim tæknilega 
staðli, sem markmið reglnanna er. 

Mismunandi viðurkenningar. 
Bátsgerðarviðurkenning er viðurkenning á raðsmíðuðum bátum. 
Bátsviðurkenning er viðurkenning á bátum þar sem Siglingamálastofnunin 
telur nauðsyn á sérstakri skoðun hvers einstaks báts. Slík sérskoðun gæti 
verið nauðsynleg á stórum bátum eða bátum með margbrotna uppbygg- 
ingu og einnig ef aðeins eru framleiddir fáir bátar sömu gerðar. 

Umsókn um viðurkenningu. 

Umsókn skal vera skrifleg og send til Siglinsamálastofnunar ríkisins. 

Í umsókninni á að koma fram á hverju óskað sé samþykktar. 

Eftirfarandi teikningar os verklýsingar skal senda inn í þremur eintökum 
og mun eitt eintak endursent með samþykki Sislingamálastofnunarinnar 
og/eða áritunum: 

Upplýsingar um plastblöndu, slithúð, trefjastyrkingu, herði, fyllir, litar- 
efni o.s.frv. 

— Upplýsingar um trefjaplastsuppbyggingu, tengingu skilrúma í bol, teng- 
ingu þilfars, yfirbygginga o. s. frv. 
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1.09. 
1.09.01. 

02. 

03. 

— Heildarfyrirkomulag þar sem slík teikning er nauðsynleg til samþykktar 

á öðrum teikningum. 
Miðbandsteikningu ásamt minnst einum þverskurði fyrir framan og 

öðrum fyrir aftan. 
— Langskurðarteikningu. 
— Þilfars- og yfirbyggingarteikningu ásamt festingum á búnaði. 
— Reisnir og niðurgangsskýli. 
— Lúgur og lokunarbúnaður þeirra. 
— Skilrúmum og festingum þeirra við bolinn. 
— Innbyggðum gsevmum (geymar sem eru sambyggðir bolnum). 
— Vélarundirstöður og undirstöður annars þungs búnaðar. 
— Stýri og stýrisbúnaði ásamt festingum þess við bolinn. 
— Rúmmál og staðsetning flotholta. 

Segl og reiðateikningar. 
— Fastir olíugeymar og lagnir. 
Teikningarnar skulu sýna samtengingu hinna mismunandi hluta bátsins 
ásamt öðrum nauðsynlegum upplýsingum. Til dæmis skulu þær sýna vel 
samtengingn þilfars og bols, skilrúma og bols ásamt festingum siglu, staga 

og vanta. 

| | 

  

Samþykkt teikninga. 
Að lokinni athugun á innsendum teikningum og verklýsingum skv. gr. 
1.05.01—1.05.03, tilkynnir Siglingamálastofnunin að hve miklu leyti upp- 
bygging, efni, efnismál, innréttingar og búnaður er samþykktur, og hverjar 
breytingar þurfi að sera til að svo geti orðið. 

Eftirlit með smíði. 
Eftirlit með smíði viðurkenndra báta (bátsgerða) skal vera með hliðsjón af: 

að aðstæður við framleiðsluna meðan á smíði stendur séu skv. reglum 

(sjá gr. 8.01.01.—-8.01.10.). 
að efni og samsetningar uppfylli kröfur reglna (sjá gr. 8.01.11 og 8.02—8.06). 
að einstakir hlutir séu mólaðir og af efnisstærðum í samræmi við kröfur 

reglna og samþykktar teikningar. 
að öll vinna sé framkvæmd í samráði við skoðunarmenn og í samræmi 

við kröfur reglna (sjá m.a. gr. 8.07—8.13 og 9). 
að fyrirkomulag og búnaður uppfylli kröfur reglna. 
að kröfum reglna varðandi sjóhæfni, hleðslu, stöðugleika o. fl. sé fullnægt 
(sjá m.a. gr. 2.01—2.08). 
Skýrsla skal gerð að lokinni hverri skoðun. 

  

Útgáfa viðurkenninga. 
Þegar Siglingamálastofnunin hefur vissu fyrir því, að bátur (bátsgerð) 
uppfylli þær forsendur sem eru fyrir viðurkenningu skv. þessum reglum, 
gefur stofnunin út bátsgerðarviðurkenningu eða bátsviðurkenningu. 

Skyldur umsækjanda. 
Umsækjandi skal undirbúa komu skoðunarmanna Siglingamálastofnunar- 
innar á framleiðslustað og aðstoða skoðunarmanninn svo hann geti gert 
þær athuganir sem reglur þessar segja fyrir um. 
Umsækjandi skal leggja inn til Siglingamálastofnunarinnar nákvæmar upp- 
lýsingar um öll þau atriði sem þýðingu hafa við athugun gagna. 
Umsækjandi eða fulltrúi hans skal leggja til alla þá aðstoð sem með þarf 
við úttekt báta og undirbúa þá vinnu að öllu leyti. Bátaframleiðandi greiðir 
allan kostnað við samþykkt báta.
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Sjá einnig gr. 1.05. 
FA 

Takmarkanir á notkun báts. 

- Reglurnar byggjast á eftirfarandi takmörkunum á notkun bátsins. 
- að í bátinn sé ekki látinn meiri þungi (þar með talið fólk, búnaður, vél 

og eldsneyti), en hann er viðurkenndur fyrir. 
. að ekki sé sett í bátinn kraftmeiri vél, en hann er gerður fyrir. 

að báturinn fái góða meðferð, sérstaklega með hliðsjón af staðsetningu 
fólks og búnaðar ásamt aðgát í slæmu veðri. 
að reiði sé uppsettur á öruggan hátt. 

- að báturinn sé aðeins notaður við þær aðstæður, sem hann er gerður fyrir. 
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2.02.01. 

02. 
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04. 
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2.03. 
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FRÍBORÐ, STÖÐUGLEIKI OG FLOTHÆFNI. 

Almennt. 

. Fyrirkomulag báta skal vera þannig að með eðlilegri notkun og góðri sjó- 
mennsku sé ekki hætta á að hann fyllist af sjó. 
Bátar með seglabúnað skulu almennt hafa þröm, sem varnar að sjór komi 
í bátinn við halla. Þess þarf þó ekki á litlum segljúllum þar sem fljótlegt 
er að rétta bátinn, með því að fólk færi sig til í honum. 

Samanlagt flatarmál allra opa í þilfari á seglbátum með þilfari að hluta, 
skal ekki fara yfir 30% af heildarflatarmálinu. 
Prófun á fullgerðum báti með allan búnað skal fara fram í viðurvist 
skoðunarmanns Siglingamálastofnunarinnar. 

. Athugun á hleðslu, stöðugleika og flothæfni skv. gr. 2.02.—2.05., skal gerð 
við raunhæfar aðstæður á vatni þar sem skoðunarmaður telur fullnægj- 
andi. Fyrir stærri báta geta útreikningar komið í stað ofangreindra at- 
hugana. 

Fríborð og hámarkshleðsla. 
Eftirfarandi kröfur um fríborð eiga við báta með hámarkshleðslu. 
Bátar sem falla undir eftirfarandi upptalningu skulu búnir flotholtum 
skv. gr. 2.04—2.07. 
A. Bátar með Lm minni en 5.5 m. 

  

4 
B. Bátar með minna meðalfríborð en hið hærra af. a eða 400 mm. 

C. Opnir seglbátar. 
Bátar sem skv. gr. 2.02.02. skulu búnir flotholtum mega ekki hafa minna 
meðalfríborð en 0.2B, þó minnst 200 mm. 
Bátar sem hafa minna fríborð en krafist er skv. gr. 2.02.02. og hafa ekki 
flotholt skv. gr. 2.04—2.07. skulu búnir sem þilfarsbátar skv. gr. 3.01.— 
3.03. Þilfarsbátur á ekki að hafa minna fríborð en það sem gefið er upp 
í gr. 2.02.03. Fríborð má þó vera minna ef útreikningar sýna fram á að 
báturinn hafi fullnægjandi stöðugleika. 
Fríborð að aftan, f., annarra báta en þilfarsbáta, skal ekki vera minna en 
80% af kröfum um meðalfríborð skv. gr. 2.02.03. 
Með í hámarkshleðslu skal reikna: 
— 75 n kg (menn) 
— fastir seymar, fullir (eldsneyti, vatn, úrgangsgeymar o. fl.). 
— Þþungi búnaðar skv. mynd 5. 
— þungi stærsta utanborðsmótors sem báturinn er gerður fyrir skv. mynd 4. 
— þungi rafhlöðu. 
— þungi lausra eldsneytisseyma, ef mótorinn er 5--19.9 hö = 15 kg, > 20 

hö == 30 kg. 
— persónulegir munir 30 n kg. 
n er sá hámarksfólksfjöldi sem báturinn er viðurkenndur fyrir. 
Kröfur um stöðugleika (á kyrru vatni). 

Við eiginþunga skal bátur fullnægja kröfum um stöðugleika sem tilgreindar 
eru í gr. 2.03.06., þegar 20 n kg., (þó minnst 40 kg.) 

B 
eru staðsett á frá miðlínu. n er sá hámarksfólksfjöldi sem báturinn 

er viðurkenndur fyrir. 
Með eiginþunga er átt við bát skv. skilgreiningu í gr. 1.01.10.
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02. 
03. 

04. 

05. 

06. 

07. 

2.04. 
2.04.01. 

02. 

2.05. 
2.05.01. 

02. 

03. 
04. 

05. 

06. 

Hallaþungi skal staðsettur í borðstokkshæð við mestu breidd bátsins. 

Stöðugleika við mestu hleðslu skal athuga eða reikna út skv. gr. 2.03.04. 
og 05., ef ætla má að slík athugun skeri úr um þann hámarksfjölda manna 
sem báturinn skal viðurkennast fyrir. 
Við athugun á stöðugleika við mestu hleðslu, skal báturinn fullnægja 
kröfum tilgreindum í gr. 2.03.06., þegar þungi sem nemur þunga 76 n kg., 
er staðsettur á gólfi bátsins eins utarlega og hægt er, en aldrei nær mið- 

línu en Fi 

Við athugun á stöðugleika við mestu hleðslu, skal hallaþungi staðsettur á 
gólfi og vera deilt niður langskips með hliðsjón af rými því sem ætlað er 
fólki. Annar þungi skal staðsettur á sinn ákveðna stað. Þungi sem nemur 
þunga búnaðar skal vera á gólfi, og ef sá búnaður hefur ekki ákveðin stað 
um borð skal þunsinn, ef mögulegt er, vera aftast. 
Við athugun á stöðugleika skal ekki renna vatn inn í bátinn. Á bátum 
þar sem almennt þarf að ganga eftir þröm til sæta, má halli bátsins ekki 
fara yfir 30?. 
Segljúlla með fallkjöl uppi, skal vera það stöðug að vatn renni ekki inn 

í hana þegar 75 kg eru staðsett á móts við siglu í fjarlægð sem er =" 

frá miðlínu. Á þilfarsbátum skal þunginn staðsettur á þilfari en annars 
á þóftu eða gólfi. 

Kröfur um flothæfni fyrir vatnsfylltan bát. 

Vatnsfylltur bátur, þ. e. bátur sem ekki er hægt að setja meira vatn í án 
þess að það renni út, búin þunga sem nemur þunga vélar, rafhlöðu, inn- 
réttinga og búnaðar skv. myndum 4 og 5, ásamt 25 kg viðbótarþunga á 
hvern mann sem báturinn skal viðurkennast fyrir, skal ekki sökkva, en 
fljóta sem næst láréttur. 

Viðbótarþungi skal aldrei vera minni en: 
T=-50 50 (Ln— 25) kg, þó minnst 75 kg. 

Þungi sem nemur þunga vélar og búnaðar skal ef mögulegt er vera á 
sínum ákveðna stað. Annar þungi skal staðsettur á gólfi, og vera deilt 
niður með hliðsjón af fólksrými bátsins. Þungi búnaðar sem ekki hefur 
ákveðinn stað, skal staðsettur aftast. 

Kröfur um stöðugleika fyrir vatnsfylltan bát. 

Vatnsfylltur bátur búinn þunga sem nemur þunga vélar, rafhlöðu, inn- 
réttinga og búnaðar skv. myndum 4 og 5, skal vera það stöðugur að hann 
leggist ekki á hliðina ef hann er hlaðinn hallarþunga sem svarar til 10-}5 
n kg, þó ekki minni þunga en 25 kg. 
Hallaþungi skal staðsettur með þyngdarpunkti í borðstokkshæð, og skal 
kröfu tilgreindri í gr. 2.05.01. fullnægt, hvar svo sem þunginn er stað- 
settur eftir endilöngum borðstokknum. 
Þungi vélar og búnaðar skal ef mögulegt er vera á sínum ákveðna stað. 
Flotholt skulu þannig staðsett að vatnsfylltur bátur fullbúinn sé stöðugur 
með allt að 60* halla. 
Opinn seglbátur sem uppfylla skal kröfur um flothæfni, skal þegar siglu- 
toppur snertir vatnið ekki velta áfram. Athugun þessi skal serð á bát við 
eiginþunga með uppsettan reiða en án segla. 
Stöðugleiki vatnsfylltra segljúlla skal athugaður með fallkjölinn uppi
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Staðlaður þungi. 
Halla- og viðbótarþungi er miðaður við allt að 15% minnkun þungans í 
vatni. Ef notað er efni með minni eðlisþyngd en járn skal þunginn leið- 
réttur skv. mynd 6. 
Staðlaður þunsi bensínutanborðsmótora og búnaðar er gefinn upp á mynd- 

um 4 og 5. 

Flotholt. 
Flotholt geta verið úr frauðplasti, hvort heldur sem er í tilbúnu formi 
eða tilbúið á staðnum. 
Mögulegt er að viðurkenna sem flotholt, að undangenginni sérstakri at- 
hugun, sérstaka loftseyma eða tvöfalt byggðan bol án frauðplastfyllingar, 
með því skilyrði að hver einstakur geymir sé þrýstiprófaður. 
Þrýstiprófun loftseyma á að framkvæma með lofti og á yfirþrýstingur að 

vera 0.08 kp/em?. Þrýstingurinn má ekki minnka meira en niður í 0.07 
kp/em? á einni mínútu. Stórir geymar sem breyta mikið lögun við prófun 
má prófa með minni þrýstingi, en þá við samsvarandi lengri tíma. 
Frárennsli skal vera á öllum lokuðum geymum. Lokuð rými sem ekki 
reiknast sem flotholt, en eru tóm eða innihalda frauðplast að einhverju 
leyti, skulu vera opin við athugun á flothæfni. 
Frauðplast skal vera viðurkennt og bygsjast þannig inn að það verði ekki 
fyrir hnjaski. Frauðplast skal vera tryggilega fest og breyta ekki rúm- 
máli á bilinu = 409C til 4 709G. Eftir 3 tímabil þar sem hvert tímabil er 
16 klst. við = 409 C og síðan 8 klst. við -- 700 GC, má burðarþol plastsins 
ekki breytast meira en um 5%. Ef plastið er búið til á staðnum skal það 
viðurkennt í hverju einstöku tilfelli. 
Frauðplast skal þola bensín. Það skal rannsakað skv. sænskum staðli 

(SIS) 88 22 21. gr. 7, og skal breyting á burðarþoli ekki vera meiri en 
5%. Víkja má frá þessum kröfum ef þannig er frá frauðplastinu gengið 
að útilokað sé að það komist í snertingu við bensín. 

Reynslusigling. 

Reynslusigling skal ef mögulegt er fara fram við sem næst þær aðstæður sem 
bátsgerðin kemur til með að vera notuð við, og með því hámarks vélar- 
afli sem báturinn óskast viðurkenndur fyrir. 
Reynslusigling skal aldrei taka skemmri tíma en 30 mínútur og skal al- 
mennt framkvæmd með bæði lásmarks- og hámarkshleðslu. 
Reynslusigling skal framkvæmd með það fyrir augum að reyna öryggi 
bátsins, en ekki að ákveða notagildi hans við mismunandi aðstæður. 
Með bæði lásmarks- og hámarkshleðslu á lygnu vatni skal athuga eftir- 
farandi: 

Hraða bátsins á fullri ferð, snúningshraða vélar, stöðugleika og sigl- 

ingareiginleika. Finnig skal prófa að leggja stýrisfjöður að fullu frá borði 
til borðs á fullri ferð, minnst þrisvar sinnum í hvort borð. Þá skal athusa- 
stefnustöðusleika, stöðvunar- og bökkunareiginleika, almennan meðfærileika 
og útsýni frá stýrisaðstöðu. 
Með bæði lásmarks- og hámarkshleðslu við sem næst þær aðstæður sem 
reikna má með að bátsgerðin verði notuð, skal athuga eftirfarandi: 

Leggja stýrisfjöður frá borði til borðs, stefnustöðuleika, almennan með- 
færileika, útsýni frá stýrisaðstöðu og stöðvunar og bökkunareisinleika. 
Ef eftirlitsmaður óskar þess skal ofangreind reynslusiglings framkvæmd 
með öðrum hraða en fullri ferð. Skrásetja skal halla vélar og áhrif mis- 

munandi skrúfugerða.
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Sjóhæfni bátsins telst fullnægjandi ef stjórnandi hefur fullkomið vald yfir 

bátnum á reynslusiglingu. 
Bátum með segl skal einnig reynslusiglt í minnst 30 min. og við minnst 
6—8 m/sek. vindhraða. Sigla skal bátnum í allar áttir og athuga sérstak- 

lega reiða, segl, stýri, fallkjöl og þess háttar. 

FYRIRKOMULAG BOLS OG ÞILFARS. 

Op á þilfari og yfirbyggingum. 
. Eftirfarandi kröfur gilda um báta sem skv. gr. 2.02.04. skulu búnir sem 

þilfarsbátar. 
Op til rúma undir þilfari skulu varin með veðurþéttum dyrum eða lúgum, 
sem ekki opnast inn. 

. Úthliðar yfirbygginga skulu vera nægjanlega sterkar til að þola sjóágjöf. 
Hæð þröskulda á slíkum hliðum skal vera minnst 300 mm. Þröskuldum 
á lömum skal vera hægt að festa uppi. 
Lúgur á þilfari skulu uppfylla sömu kröfur og gilda um þilfar sjá gr. 
9.16.01. Þétti- og lokunarbúnaður skal viðurkennast í hverju einstöku til- 

felli. 
Loftræstipípur til rúma undir þilfari skulu þannig útbúnar að einungis 

óverulegt vatnsmagn geti átt leið niður um þær. 

Gluggar. 
Eftirfarandi kröfur gilda um báta sem skv. gr. 2.02.04. skulu búnir sem 

þilfarsbátar. 
Gler í gluggum yfirbygginga til rúma undir þilfari, skal vera af þykkt skv. 
gr. 3.02.03. Gengið skal tryggilega frá gluggum, þannig að gler þrýstist 

ekki inn. 
Þykkt herts glers skal vera: 

t = s/50 mm, þó minnst 3 mm. 
Ef hlutfallið 1/s er minna en 2.0 má leiðrétta glerþykktina með því að 
margfalda hana með stuðlinum: 

f=0.640.2 (>) 

s = styttri hlið gluggans í mm. 
1== lengri hlið sluggans í mm. 

Ef notað er annað gler en hert gler, skal það samsvara ofangreindu. 
Glugga úr akrylplasti eða þess háttar má hafa þar sem ekki er nauðsyn 
á góðu útsýni. 

Opnir brunnar. 
Eftirfarandi kröfur gilda um báta sem skv. gr. 2.02.04. skulu búnir sem 
þilfarsbátar. 
Ef bátur hefur opinn brunn, skal það ekki stofna bátnum í hættu þó 
brunnurinn fyllist af vatni. 
Opinn brunnur í þilfari kjölseglbáta skal hafa frárennsli í botni. Þess 
þarf þó ekki ef báturinn er stöðugur með vatnsfylltan brunninn. Frá- 
rennsli brunnsins á að uppfylla kröfur í alþjóðareglum um úthafskapp- 
siglingabáta. 
Ef bátur hefur það stóran brunn að fylling hans geti varðað öryggi báts- 

ins, skal brunnurinn búinn fullnægjandi austuropum. Austurop skulu ákveð- 
in í hverju einstöku tilfelli með hliðsjón af stærð brunnsins, fríborði 

bátsins og hæð skjólborðsklæðningarinnar.
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3.04. Stjórnpallur og vistarverur. 
3.04.01. Fullnægjandi útsýni skal vera frá stjórntækjum bátsins. Segl sem byrgja 

útsýni eiga að vera búin gagnsærri rúðu. 
02. Báturinn skal búinn sætum fyrir alla þá sem hann er viðurkenndur fyrir. 

Fullnægjandi skal sæti teljast ef það er minnst 0.5 m að breidd, a.m.k. 
0.9 m hæð er ofan við sætið og rýmið er 0.75 m að lengd mælt fram frá 
sætisbakinu. 

Í 500 
þh —— —— ind 

oO 
(ap) 
(9) 

      

750 
        

03. Þilfarskjölseglbátur skal ekki viðurkenndur fyrir fleiri menn en sem nemur 
fjölda fullnægjandi sæta í sætabrunni og að auki sem nemur einum manni 
á hvern 0.5 m? gólfrými í brunninum. Þessi fjöldi þarf þó ekki að vera minni 
en helmingur þess sem krafist yrði skv. gr. 3.04.02. 

04. Ekki skulu vera neinar óvarðar skarpar brúnir sem valdið geta meiðslum. 
05. Aftursæti í bátum með utanborðsmótor skulu þannig staðsett að menn 

verði ekki fyrir meiðslum þó mótorinn sveiflist upp. 

3.05. Neyðarútgangur. 
3.05.01. Lokuð yfirbygging með sætum fyrir fjóra eða fleiri eða löng opin yfir- 

bygging skal hafa neyðarútgang eins langt frá aðalinngangi og mögulegt 
er. Neyðarútgangurinn skal vera af þeirri stærð og gerð, að hann sé heppi- 
legur til notkunar í neyðartilfellum. Neyðarútgangurinn skal vera opnanlegur 
innanfrá og ætti einnig að vera hægt að opna hann utanfrá. 

3.06. Vatnsþétt og loftþétt skilrúm. 
3.06.01. Vatnsþétt skilrúm skulu ef mögulegt er vera þannig að báturinn fyllist 

ekki þó leki komi að honum, t. d. ef lekur með sjóinntaki eða öðru. 
02. Vélarúm hálfutanborðsmótora skal vera vatnsþétt aðskilið frá öðru rými 

bátsins. Þetta á einnig við um vélarúm almennt svo framarlega sem hægt 
er að koma því við. 

03. Loftþétt skilrúm skulu ef mögulegt er koma í veg fyrir að hugsanlegt 
eldfimt gas breiðist til annarra rýma bátsins.
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Vélarúm. 
Vélarúm skal vera þannig að það sé ekki notað til annarra hluta en því er 
ætlað. Hugsanlegt geymslurými skal aðskilið með skilrúmi. 

Mótorbrunnur og afturgafl fyrir utanborðsmótor. 

Bátar sem eru viðurkenndir fyrir 20 hö utanborðsmótor eða meira, skulu 
hafa austurop á mótorbrunninum sem er minnst 15 mm í þvermál. 
Mótorbrunnur skal vera það stór að hægt sé að reysa upp þann stærsta 
mótor sem báturinn er viðurkenndur fyrir. 
Afturgafl sem ætlaður er fyrir utanborðsmótor skal búinn hlífðarplötum 
vegna festiskrúfu mótorsins. 
Plötunni skal vel fest við gaflinn og á efri brún plötunnar skal vera 
minnst 5 mm hár kantur sem varnar því að festiskrúfurnar renni uppaf. 
Einnig skal vera hlifðarplata á útsúð gaflsins.
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Mynd 4 
Þungi bensin utanborðsmótora 
  

Þunginn hækkaður upp í næstu Skg tölu 
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Mynd 5 
ÞUNGI ÚTBÚNAÐAR 

Samanlagður þungi akkeris , akkerisfesta „kaðalfesta, Gra „ bátshaka, 

handslökkvitækja og þess háttar. Ætlast er til að þyngdarpunktur sé í 
gólfhæð og staðsettur aftan til 
Þunginn hækkaður upp í næstu Skg tölu 
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Mynd b 

LEIÐRÉTTING Á NIÐURSÖKKTUM ÞUNGA 
  

  

  

  

  

                  
  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

            
  

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                          

30 

28 

EFNI Cc 

Blý 11,3 

26 | Járn 78 

Steypa 21 
Sandur 1,7 

24 

2,2 | 

= 20 
3 

5 
ð HI 
c | 
= 18 | - 
v 1 f 1 
S Ll 
S Cc 

1,6 F 
A 

Á 
1,4 

IN 
12 

SJ 

na 

10 

(8) 2 (A 6 8 10 12 
Eðlisþyngd c (Kg/dm" | — 

P kg samsvarar fP kg niðursökktu í vatni



4.02. 
4.02.01. 

02. 

03. 

04. 

4.03. 
4.03.01. 

02. 

03. 

4.04. 
4.04.01. 

4.05. 
4.05.01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

07. 

954 3. nóvember 1978. 

VÉLBÚNAÐUR: 

Gildissvið. 
. Eftirfarandi reglur fjalla ekki um sjálfa vélina. Ef hinsvegar að einhver 

ákveðinn hlutur í vélabúnanðinum telst ófullnægjandi frá öryggissjónar- 
miði, er hægt að krefjast breytinga á honum eða endurnýjunar. 

. Þessi kafli í reglunum fjallar ekki um bol, loftrásir o.s.frv. í sambandi 

við vélbúnaðinn. Varðandi mótorbrunn, vélarúm o. s. frv. sjá gr. 3.07— 
3.09, botnloka 7.11, slökkvitæki 7.13—7.14, einangrun 7.16 og loftrásir 

117—-7.18. 

Almennt. 
Vélar, geymar, pípulagnir o. þ. h. skal vera vel aðgengilegt. 
Þeir hlutir í vélabúnaðinum sem einhverja þýðingu hafa fyrir öryggi 
bátsins, skulu gerðir úr því efni sem best þolir það álag sem hluturinn 
verður fyrir. 
Eldsneytisbúnaðurinn skal gerður úr efni sem þolir það eldsneyti og 
vökva sem hann almennt getur komist í samband við, svo og það hita- 

stig sem ríkt gæti á staðnum. 
Útblásturs- og eldsneytislagnir skulu lagðar og þeim fest þannig að eld- 
hætta verði sem minnst. 

Utanborðsmótorar. 
Utanborðsmótorar sem staðsettir eru í lokuðu rými skulu einnig fullnægja 
kröfum um vélar í vélarúmi. 
Utanborðsmótorar sem eru 35 hö eða meira, skulu boltaðir á auðveldan 

hátt með gegnumgangandi boltum. 
Göt á mótorbrunni fyrir stillibarka og eldsneytisslöngur skulu vera þétt. 

Vélar. 
Varðandi loftþétt skilrúm sjá sr. 3.06.03. Varðandi vélarúm sjá gr. 3.07. 

Útblásturslagnir. 
Í bátum með sjókælda útblástursslöngu á að vera viðvörunarkerfi eða 
mælir sem gefur til kynna ef kælivatn fer af eða ef slangan hitnar of mikið. 
Ef yfirborðshiti útblásturslagna fer yfir 800C skulu þær þannig lagðar að 

nærliggjandi efni hitni ekki meira en 80%C. 
Útblásturslagnir skulu lagðar og þeim fest þannig að ekki geti lekið með 
þeim. Ekki má vera frárennslisloki á lögninni í lokuðum vistarverum. 
Sérstaka aðgát skal hafa við tengingu útblásturslagna við bolinn. Skal 
hún þannig lögð, að sjór geti ekki sogast inn í vélina. Þetta má fyrir- 
byggja annað hvort með vatnslás í minnst 350 mm (200 mm ef á aflur- 
gafli) hæð yfir vatnslínu eða með ryðfrium einstefnuloka við opið. Sjá 

einnig gr. 7.11. 
Útblásturslösslöngur skulu gerðar úr innragúmmiíi, styrkingu í miðið og 
ytragúmmiíi. Innragúmmí skal vera olíuhelt. 
Gúmmí í útblástursslöngunum skal ekki rýrna meira en um 20% togþol, 
50% brotlengingu og 109IRH hörku við það að vera 70 klst. í 1009 C heitu 
lofti. Rannsókn skal framkvæmd skv. ISO/R 188—71, ISO/R 48—68 og 
ISO/R 37—68 eða samsvarandi stöðlum. 
Útblástursslöngur skulu ekki vera eldfimari en 2 skv. töflu í ISO/R 1326. 
Prufustykki skulu tekin úr fullgerðri slöngu.
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Færanlegir eldsneytisgeymar. 
Í bát, sem er viðurkenndur fyrir 5 hö. utanborðsmótor eða stærri skulu 

vera festingar fyrir færanlega geyma og skal vera auðvelt að festa geym- 
inum. 
Festingar skulu vera fyrir varageyma, skv. gr. 4.06.01. 
Geymir sem rúmar meira en 25 |, skal vera fastur og frá honum gengið 
skv. gr. 4.07. 

Fastir eldsneytisgeymar. 

Geymar skulu staðsettir og þeim fest á traustbyggðar undirstöður. 
Geymar skulu ekki vera staðsettir þannig að loftrás kringum þá sé rofin. 
Bensíngeymar skulu ekki staðsettir í vélarúmi eða í lokanlegum vistar- 
verum. 
Eldsneytisgeymir staðsettur ofan á vél og með fallrennsli til hennar, er 
aðeins viðurkenndur ef öruggt er að engin hætta sé því samfara. 
Bensingeymir skal vera úr ryðfríu stáli eða áli. Gasolíugeymir skal vera 
úr ryðfríu stáli, áli, stáli ryðvörðu að utan, pólýetýlen eða glertrefja- 
styrktu pólýester. Veggþykkt skal minnst vera fyrir: ryðfrítt stál 1 mm, 
ál 3 mm, stál ryðvarið að utan, 1.5 mm, pólvetýlen 5 mm og glertrefja- 
styrkt pólýester 4 mm. Geymirinn skal þrýstiprófaður með 1.8 kp/em?. 
Við þrýstiprófun skal geymir úr málmi ekki breyta lögun og hliðar geymis 
úr glertrefjastyrktu pólýester mega ekki bogna út um meira en 1.5 sinnum 
veggþykktina. Geymar úr plastefni skulu samþykktir sérstaklega. 
Gasolíugeymar mega vera úr glertrefjastyrktu pólýester hvort heldur sem 
er sérbyggðir eða innbyggðir í bolinn. Staðsetning og lögun innbyggðra 
seyma, tengingar og styrkur, skal metin í hverju einstöku tilfelli. Geymir- 
inn skal varinn að innan með olíuheldri slithúð eða samsvarandi. 
Geymir sem rúmar meira en 50 1 skal hafa skoðunarlúgu og nauðsynleg 
skvettiskilrúm. Skoðunarlúgan má vera lúga fyrir eldsneytismæli, en skal 
vera þannig staðsett að auðvelt sé að ná af geyminum vatni og öðrum 
aðskotahlutum. Skvettiskilrúm skulu hafa fullnægjandi op milli hólfa. 
Eldsneytisgeymar skulu ekki hafa op á botninum né á hliðum. Frárennslis- 
op viðurkennast ekki. Op fyrir áfyllingu, loftpípu, leiðslu til vélar, hæðar- 
mælingu, skoðunarlúsu og þess háttar skal vera á toppi geymisins. Geymar 
skulu búnir þannig, að auðvelt sé að ná af þeim vatni og öðrum aðskota- 

hlutum. 
Á vel aðgengilegum sgasolíugevmum, þar sem hægt er að fylgjast með 
seymunum reglulega, setur leiðsla til vélar verið frá botni hans, en þá 
verður að vera viðurkenndur loki við seyminn. Einnig geta verið teng- 
ingar milli geyma í botni þeirra, en viðurkenndir lokar verða þá að vera 
við hvert geymisop. 

Fastar áfyllingapípur geyma skulu helst ná niður undir botn geymanna og 
svo langt upp á móts við áfyllingarop sem mögulegt er með hliðsjón af 
tengingu, titringi o. s. frv. 

Stútar sem ætlaðir eru til að tengja í slöngur skulu vera rifflaðir og nægi- 
lega langir til að hægt sé að koma fyrir á þeim tveim slönguklemmum. 
Geymar skulu hafa sérstaka áfyllingarpípu og aðra loftpípu. 
Hvern geymi skal þrýstiprófa með 0.1 kp/em? yfirþrýstingi. Þrýstiprófun 
má framkvæma með lofti og sápuvatni. 

Eldsneytisleiðslur. 

Þannig skal frá pípunum gengið, að yfirfall við áfyllingu eða olíuloft við 
uppgufun fari ekki inn í bátinn. Áfyllingarop skal vera svo langt frá loft- 
pípuopi og útblástursopi sem mögulegt er og ekki nær því en 1 m. Loft-



Nr. 450. 

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

07. 

4.09. 
4.09.01. 

956 3. nóvember 1978. 

pÍpuopið skal hafa eldnet og vera staðsett þannig á bátssíðunni, að vatn 
gangi almennt ekki inn í geyminn. Áfyllingarpípa skal vera minnst 38 mm 

í þvermál að innan. 
Milli bensingeymis og vélar skulu leiðslur vera úr glóðuðum kopar, kopar- 
nikkel eða samsvarandi. Tenging milli leiðslu og vélar skal vera stutt slanga 
sérstaklega búin til slíkra tenginga. Gasolíulagnir mega vera úr slöngum. 
Ef hugsanlegur leki á leiðslum gæti valdið því að geymirinn tæmdist skal 
vera loki eins nærri geyminum og mögulegt er. 
Eldsneytisleiðslum skal tryggilega fest og skulu þær vera varðar þannig, 
að þær verði ekki fyrir áverkum, sliti eða öðru slíku. Leiðslur skulu hafa 

möguleika til þenslu í festingum. Ekki má tengja saman í leiðslum ólíkar 
efnistegundir sem geta valdið tæringu. Þeir hlutir, sem tengjast saman í 

leiðslum, skulu vera í sama gæðaflokki. 

Slöngur skulu festar tryggilega. Ef notaðar eru slönguklemmur til fest- 
ingar skulu vera tvær klemmur á hverri tengingu og skulu tilheyrandi 
stútar vera rifflaðir. Slönguklemmur skulu vera úr sýruheldu efni. 
Fyrir bensínkerfi skal öll leiðslan frá áfyllingaropi til vélar hafa jarð- 
samband. 
Slöngur skulu vera eldsneytisheldar. Gúmmíslöngur skulu ekki breytast 
meira að rúmmáli en um 30% innragúmmíið og 100% ytragúmmiíið við 
það að vera sökkt niður prufuvökva C í 72 klst. við stofuhita skv. ISO/R 
1817— 1971, gr. 1 í viðauka. Plastslöngur skulu að ofangreindri rannsókn 
lokinni ekki léttast meira en um 8% né breytast að rúmmáli meira en um 

10% við það að vera þurrkaðar við 409C til stöðugs þunga og síðan kólna 
við stofuhita. 
Slöngur skulu ekki rýrna meira en um 35% togþol, 50% brotlengingu og 
10% IRH hörku við það að vera í 70 klst. í 1000C heitu lofti. 

. Slöngur skulu ekki hafa minni þrýstiþol en 10 kp/em? við 609C. Slangan 
skal hafa verið full af prufuvökva C skv. ISO/R 1817—1971 í minnst 7 
sólarhringa fyrir þrýstiprufun. 
Þegar eldsneytisbúnaður er fullfrágenginn, skal hann þrýstiprófaður með 

minnst 0.1 kp/em? þrýstingi. Þrýstiprófun má framkvæma með lofti og 
sápuvatni. 

Stjórntæki. 
Öll stjórntæki vélarinnar sem nota þarf við siglingu bátsins, skulu vera 
vel aðgengileg frá stýrisaðstöðu bátsins. 

. Bátar sem eru með stjórntæki í opnu rými og ganga meira en 15 hnúta, 5 J ör 

ættu að hafa örvggisbúnað sem stoppar vélina ef stjórnandi bátsins fellur 
fyrir borð. 

RAFBÚNAÐUR. 

Gildissvið. 

. Reglurnar gilda um rafkerfi með allt að 50 v spennu. 
Reglurnar fjalla ekki um sjálfa vélina. Sé hinsvegar einhver ákveðinn 
hlutur í vélabúnaðinum talinn ófullnægjandi frá öryggissjónarmiði, má 
krefjast breytinga á honum eða endurnýjunar. 
Reglurnar fjalla ekki um verksmiðjuframleidd tæki, svo sem útvörp, raf- 

mótora, flautur o. s. frv. En teljist slík tæki ófullnægjandi frá öryggis- 

sjónarmiði má krefjast breytinga á því eða endurnýjunar.
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Almennt. 
Frágangur rafbúnaðar skal vera þannig að hægt sé að endurnýja hann 

og/eða finna bilanir. 
Rofar og vör mega ekki vera í sama rými og bensíngeymar eða bensin- 

vélar. 
Í vélarúmi skal raflögn takmörkuð við það sem nauðsynlegt er vegna 

vélar og eftirlits. 
Tengimynd yfir rafkerfið skal fylgja bátnum. 

Efni, eldvarnir, siglingaljós. 
Allur rafbúnaður skal gerður úr efni, sem ætlað er til notkunar í skipum 
og hannaður fyrir þá spennu og straumstyrk, sem á hann getur reynt. 
Rafbúnaður á að vera úr óbrennanlegu eða sjálfslökkvandi efni t.d., skv. 

TEC útgáfu nr. 92-1 1964. 
Rafbúnaður skal ekki hafa minni hlíf en gefið er upp í eftirfarandi töflu 
og er skv. IEC útgáfu nr. 144—-1963: 
  

  

Staðir um borð Hlíf 

Lokað þurrrými IP 20 
Úti undir þaki IP 22 
Úti varið skvettum IP 44 
Úti óvarið ágjöf IP 56 
  

Ef viftumótor er staðsettur þar sem sprengihætta er til staðar skal hann 
fullnægja kröfum í „Underwriters laboratories YSB standard E-30 test 
no. 7 ignition prevention“ eða samsvarandi staðli. Hreyfanlegir hlutar 
viftunnar skulu vera úr efni, sem ekki gefur frá sér neista. 

Rofi við rafhlöðu og vör, sem vegna staðsetningar sinnar geta valdið 
eldi við rof eða skammhlaup, skulu þannig útbúin að ekki geti stafað 

hætta af ljósboga sem myndast. 
. Siglingaljós skulu staðsett skv. Alþjóða siglingareglum ásamt hugsanlegum 

sérákvörðunum einstakra þjóða. Siglingaljós skulu, ef nauðsynlegt er talið, 
skermast til að koma í veg fyrir óæskilegt endurskin. 

Rafhlöður. 

. Bátar sem eru viðurkenndir fyrir 35 hö utanborðsmótor eða meira og 
bátar, sem hafa fasta raflögn, skulu hafa heppilegan stað fyrir rafhlöður. 
Rafhlöður skulu staðsettar á aðgengilegum stað og þannig frá þeim gengið, 
að þær komi að fullum notum við halla bátsins eða önnur átök, sem 
vænta má vegna notkunar hans. Ef rafhlaðan er þannig útbúin, að raf- 
hlöðuvökvinn geti lekið af við halla, skal hún vera í vökvaheldum kassa 

úr efni, sem þolir vökvann. 
Rafhlöður skulu ekki staðsettar í sama rými og bensíngeymar eða bensín- 

vélar, né vistarverum. 

Raflagnir. 

Rafstrengir skulu vera margþættir og einangraðir með sjálfslökkvandi efni 
svo sem PVC eða samsvarandi, t. d. samkvæmt TEC útgáfu nr. 92-3 1965, með 
síðari breytingum. 
Endar strengjanna skulu festir örugglega og þannig að leiðslurnar skadd- 
ist ekki. Tengiskinnur og aðrir óeinangraðir leiðar skulu vera úr efni, 
sem ekki tærist t. d., eir.
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Rafstrengur til ræstingar vélar skal vera margþættur einleiði og skal lagður 
þannig, að hann verði ekki fyrir áverkum. 
Rafstrengjum skal annað hvort fest með klemmum eða dregnir í pípur. 
Pípum skal festa með klemmum eða trefjaplasti. 
Rafstrengir skulu, ef mögulegt er, lagðir þannig, að þeir séu varðir gegn 
áverkum, raka, vatni, olíu o. s. frv. Ef strengir eru lagðir í pípum, skulu 
þær þannig lagðar að ekki sitji vatn í þeim. 
Rafstrengir skulu þannig lagðir að mögulegt sé að endurnýja þá. Ekki 
má leggja strengi á milli laga í trefjaplast. 
Rafstrengir skulu greinilega merktir, t.d., með mismunandi litum, svo 
auðvelt sé að finna til hvers hver strengur er, með hjálp tengimyndar. 

Rafstrengir og vör. 

Allar lagnir frá rafhlöðurofa til annarra nota en vélar skulu hafa vör. 
Aðalstofn frá rafhlöðurofa að aðaltöflu á að vera skammhlaupsvarinn ein- 
leiði. 
Hinir einstöku rafstrengir skulu hafa vör skv. eftirfarandi töflu: 

  

  

Flatarmál VAR 
mm? amp. 

1.0 6 
15 10 
25 16 
4.0 20 
6.0 25 

10.0 35 
16.0 63 
25.0 80 
  

Rafstrengir á þeim stöðum, þar sem gæti verið um vatn eða raka er að ræða, 
skulu ekki hafa minna þverskurðarflatarmál en 1.5 mmð?. 
Aðalstofn frá rafhlöðurofa að aðaltöflu skal ekki hafa minna þverskurðar- 
flatarmál en 2.5 mm?. 
Ljósagreinar skulu ekki búnar stærri vörum en 10 A. 

Tenging, greinar. 

Rafhlöðurofi skal vera á aðgengilegum stað, sem næst rafhlöðinni. Rofinn 
skal rjúfa alla rafmagnsnotkun. Gasvara, og sjálfvirkar austursdælur má 
þó tengja framhjá rofanum. 
Aðrir neytendur, en þeir sem eru á vélinni, skulu fá straum um aðal-eða 
greinitöflur, sem eru vel aðgengilegar. 
Öryggisútbúnaður, svo sem talstöð, flauta, ljóskastari og þess háttar ásamt 
öðrum búnaði, sem notar meira en 5 A, skal vera á sérstakri grein. Hliðar- 

ljós mega vera á sömu grein. 
Ljósum skal helst skipt á minnst tvær aðskildar greinar. 

SEGL OG REIÐI 

Almennt. 
Við viðurkenningu á bátum með seglabúnað, skal leggja til grundvallar 
þær kröfur reglnanna sem við eiga hvað varðar stöðugleika, þunga, kjalar- 
þunga og annað það er einhverju varðar.
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Kröfur um fyrirkomulag, seglastærð, siglur og reiða skal ákvarða skv. 
eftirfarandi reglum. Annað fyrirkomulag segla og reiða má viðurkenna, 

ef það jafngildir kröfum reglnanna. 
Reglur um segljúllur gilda fyrir báta með eiginþunga undir 300 kg. Bátar 
með eiginþunga 300 kg eða meira og búnir sem segljúllur skulu metnir til 
viðurkenningar sérstaklega. 
Skilgreiningar. 

A: Mesta þyngd bátsins í kg, það er þyngd bols, alls búnaðar og há- 
marks hleðsluþunga. 

G: Eiginþungi bátsins í kg, það er þungi bols með innréttingu ásamt 
búnaði, sem telst til hluta af bátnum. Fyrir báta með segl reiknast 
sigla og reiði með. 

B: Mesta breidd bolsins mælt á útsíðu útsúðar, sjá mynd 2. 

L: Lengd vatnslínu bátsins, sjá mynd 2. 
Sa: Flatarmál segla í m?. 
RM: Mælt réttandi vægi í kpm. 
RMP: Mesta réttandi vægi í kpm við allt að 30 halla bátsins við eiginþyngd 

hans, G. 

RMI1: Réttandi vægi í kpm við 1? halla bátsins við eiginþyngd hans, G. 
g: þungi kjalar í kg. 
nm: Sá fjöldi fólks, sem báturinn skal viðurkenndur fyrir. 

Efni. 
Reglurnar miðast við, að allur málmur sem notaður er í reiða, sé úr ryð- 

fríu efni. 

Réttandi vægi. 

Mælt réttandi vægi er: 

— fyrir kjölseglbáta og vélbáta með hjálparsegl er mesta réttandi vægi 
að 309 halla við hámarks hleðslu. 

RM=RMP Á 
G 

— fyrir segljúllur er mesta réttandi vægi mælt með þunga sem nemur 
37.5 n kg, þó minnst 150 kg. staðsett á borðstokk bátsins. Einnig skal 

taka tillit til þess þunga sem orsakast ef bátnum er siglt með þunga 
fólks utan við borðstokk bátsins. 

RMP kemur fram við hallaprófun skv. gr. 6.03.02. 

Við ákvörðun á RMP skal hallaprófun fara fram á bátnum við eisinþunga 

hans eða með útreikningum sem sendir skulu Siglingamálastofnuninni til 
samþykktar. Gefa skal upp nákvæma þyngd alls þunga um borð. 
Við útreikning á réttandi vægi, RM, kjölseslbáta, skal þungi sem nemur 
þunga búnaðar ásamt viðbótarþunga látinn á sinn ákveðna stað um borð, 
en þungi sem nemur þunga fólks skal staðsettur á gólfi bátsins. 
Þyngdarpunktur bátsins, Vesg, við eiginþunsa, G, skal fundinn með halla- 
prófun eða skv. eftirfarandi líkingu 

Veg=L (0.1 —- 0.28 Á) 

Veg mælist í metrum frá vatnslínu. 
Sjá gr. 6.01.04. varðandi L, sg og G. 
Ef stöðugleikaútreikningar eða hallaprófun til 30 halla er ekki fram- 
kvæmd, skal reikna út RM skv. eftirfarandi líkingum: 

fyrir kjölseglbáta RM = RMI1 27 G ,„ þó minnst 29 RMI1. 

fyrir segljúllur RM = 1.5B (293n | G.) 
Sjá gr. 6.01.04. varðandi RMI, n, A, G og B. 

Bi18
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6.04. Flatarmál segla. 
6.04.01. Flatarmál segla, Sa, á einmastra bátum með bermudareiða skal vera 

Sa =0.5 (I JP E) m?, þar sem: 
I == hæð forþríhyrnu í metrum. 
J == lengd á lárétta kanti forþríhyrnu. 
E = lengd á segláskanti stórsegls. 
P = lengd á siglukanti stórsegls. 

1; 

    

    
                
        

    
02. Ef fyrirkomulag segla og reiða er öðruvísi en getið er í gr. 6.04.01., ákvarð- 

ast flatarmál segla í hverju einstöku tilfelli.
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Flatarmál segla á vélbátum með hjálparsegl skal ekki vera stærra en: 
RM 

Ba 
Varðandi: RM sjá gr. 6.01.04. 

a = lengd í metrum frá þyngdarpunkti segla til vatnslínu, við 
eiginþunga, G. 

  Sa = 

Fyrirkomulag reiða. 
Reglur um reiða í gr. 6.07., 6.08., 6.09 og 6.10 eru byggðar á því að: 

IJ 
EP <1.60, þar sem 

1, J, E og P er skilgreint í gr. 6.04.01. 
Ef ofangreind jafna er meiri en 1.60, skal reiðinn reiknast sérstaklega. 

Reiðagerðir. 
Kröfur um styrkleika og fyrirkomulag reiðans byggjast á gerð hans. Reiða- 
serðir 1, 2 og 3 eru skilgreindar í gr. 6.07., 6.08. og 6.09. 
Segljúllur mega vera með reiðagerð 1, 2 eða 3. 
Kjölseglbátur með G < 1000 kg má vera með reiðagerð 1, 2 eða 3. Kjöl- 
seglbátur með G > 1000 kg á að vera með reiðagerð 3. 
Vélbátar með hjálparsegl skulu vera með reiðagerð 2 eða 3. 

Reiðagerð 1. 
Reiðagerð | er reiði með algerlega óstagaða siglu. 
Festing siglu við bolinn skal hafa nægilegan styrk til að þola það álag, 

sem siglan veldur. 
Þverskurður siglu við festingu í þóftu eða þilfar skal ekki hafa minna 

mótstöðuvægi í cmð en: 

W =K RM - em3ð, þar sem 

K = 0.43 fyrir tré en 12.5/00,2 fyrir ál. 
1== lengd í metrum frá miðju segla til festingar í þóftu eða þilfari. 
a = lengd í metrum frá miðju segla til vatnslínu, við eiginþunga G. 

00,2 = togspenna við 0.2% lengingu í kp/mm?. 
Varðandi RM sjá gr. 6.03. 
Mótstöðuvægi siglunnar má minnka frá þilfari eða þóftu til toppsins, með 
því að kröfur um mótstöðuvægi skv. gr. 6.07.03. er margfaldað með stuðl- 
inum: 

f= (1 — ER ), þó minnst 0.1. 

H = öll lengd siglu í metrum. 
H: = lengd upp að efri þverskurði siglunnar í metrum. 

Reiðagerð 2. 

Reiðagerð 2 er reiði með einfalt stagaða siglu. Reiði skv. reiðagerð 2 getur 
verið með stutta reiðaslá. Sláin skal ekki vera lengri en 1.1 sinnum lengdin 
frá siglu að vanti ef reiðin væri án reiðaslár. 
Ef siglan situr í sérstöku sæti í botni bátsins, á hún, ef mögulegt er, að 

festast í þilfar eða þóftu. 
Fyrirkomulag vanta og staga skal vera þannig að reiðinn valdi ekki beygju- 
vægi á sigluna. 
Vantar af þessari reiðagerð skulu vísa aftur um minnst 5“ með hliðsjón 
af siglu. Sjá æ á myndinni.
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05. Brotþol vantsins miðast við PT, sem er hámarkskraftur sem reynir á 
reiðajárn vegna hliðarátaks segla. PT skal ekki vera minna en: 

CRM 
6.08.05. PT = bb kp, þar sem 

C == 1.50 fyrir kjölseglbáta og 1.20 fyrir segljúllur. 
RM == sjá gr. 6.03. 

b = lengd í metrum frá reiðajárni vantsins að miðlínu bátsins mælt 
hornrétt. 

06. Vantur bátsins skal ekki hafa minna brotþol í kp en: 
V = 2PT, þó minnst 350 kp. 

PT = sjá gr. 6.08.05. 
07. Þverskurður siglunnar skal ekki hafa minni tregðuvægi í em“ þverskips 

(um langskipsás), Jx, né langskips (um þverskipsás), Jy, en: 
Jx = kPh?, þó minnst 5 em“. 
Jy = minnst 1.2Jx. 
k = 2.3 X 10-3 fyrir ál. 
k = 16.6 X 10-3 fyrir greni og furu. 

P=PT (1 158 ) hámark 122 PT. 

PT = hámarkskraftur í kp á reiðajárn, sjá gr. 6.08.05. 
h = lóðrétt lengd í metrum frá festingu siglunar í þilfari eða þóftu 

að festingu stagsins í siglunni. 
tg ææ = tregðuvægi 

J = lárétt fjarlægð í metrum frá mastursfestingu í þilfari/þóftu að 
festingu stags við stefni. 

 



3. nóvember 1978. 963 Nr. 450. 

6.09. 
6.09.01. 

02. 

03. 
04. 

05. 

06. 
07. 

Reiðagerð 3. 

Reiðagerð 3 er reiði með stagaða siglu. 
Reiðagerð 3 nær yfir þrjár mismunandi gerðir vanta, gerð a, b og ce sem 
sýnt er á meðfylgjandi mynd. Annað fyrirkomulag vanta ákvarðast sér- 

staklega. 
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Fyrirkomulag vanta og staga skal vera þannig að reiðinn valdi ekki beygju- 

vægi á sigluna. 
Reiðinn ætti að hafa fast afturstag í sömu hæð og forstagið. 
Siglan skal helst vera með tvöfaldan undirvant eða einn afturvísandi undir- 
vant ásamt föstu innra forstagi. 
Undirvantur ætti að mynda eins gleitt horn við sigluna langskips, a, og 
mögulegt er en þó aldrei minna en 5“. 
Vantur þverskips. 8, ætti ekki að mynda minna horn við sigluna en 10*. 
Reiðajárn toppvantsins skal almennt staðsetja í sömu þverskipslínu og 
miðlína siglunnar í þilfari.
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8, | 

  
          N / 

Brotþol vantsins miðast við PT, sem er sá hámarkskraftur sem reynir á 
reiðajárn vegna hliðarátaks segla. PT einsiglu báta skal ekki vera minna en: 

PT — ER. kp, þar sem; 

C = 1.50 fyrir þilfarskjölseglbáta og 1.35 fyrir segljúllur. 
RM = sjá gr. 6.03. 

b =— meðallengd í metrum frá reiðajárni vantsins að miðlínu bátsins 
mælt hornrétt. 

Á bátum með ketch- eða vawlreiða skal PT fyrir messansigluna ákveðinn 
í hverju einstöku tilfelli. 
Vantur bátsins skal ekki hafa minna brotþol, V (n), en: 

V (n) = PTk kp, þar sem; 
PT er hámarkskraftur á reiðajárn vantsins skv. gr. 6.09.08. og 09. Leiðrétt- 
ingarstuðull k er gefinn upp í töflunni hér á eftir og byggist á gerð reiðans. 
Innra forstag reiknast sem vantur skv. staðsetningu 1 tvöfaldur. 

    

  

  

  

Staðsetning 

- vants 1 1 2 3 4 5 6 7 

Fyrir- 
komulag ein- tvö- 

a N reiðans faldur faldur 

a 15 1.2 1.15 1.15 
b 14 1.25 15 0.8 0.8 0.8 
c 14 1.25 1.55 0.8 0.9 0.8 0.15 0.15 
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11. Hvert forstag með seglþunga ásamt tilheyrandi afturstagi skal ekki hafa 
minna brotþol en 1.2 PT. Forstag með seglþunga má þó ekki hafa minna 
brotþol en: 

VS 25 -- 1000 kp. 

a = hæð í metrum frá vatnslínu að miðju segla við eigin þyngd G. 
RM = sjá gr. 6.03. 

12. Sigla sem stendur á þilfari eða reisnarþaki, skal vera í siglufæti og skal 
byggt undir hana með traustri stoð eða skilrúmi. 
Ef siglan stendur í fæti á kili eða botnbyggingu skal hún hafa góða lá- 
rétta festingu við þilfar. 

13. Siglunni skal fest tryggilega í siglufótinn. 
14. Þverskurður siglunnar skal ekki hafa minna tregðuvægi í em“ þverskips 

(um langskipsás), Jx, né langskips (um þverskipsás), Jv, en: 

Jx = kmPT 12 X 10-3emé“. 
Jy = kkkaÆmPTH?X10-3em!. 
ki = uppgefið í töflu. 
k2 = uppgefið í töflu. 
ks = 1.35 fyrir siglu sem staðsett er skv. gr. 6.09.12. 

1.0 fyrir siglu sem staðsett er skv. gr. 6.09.13. 
m = efnisstuðull, sem er 1.00 fyrir ál. og 7.25 fyrir greni og furu. 

PT = hámarkskraftur í kp á reiðajárn skv. gr. 6.09.08. eða 6.09.09. 
1 == frílengd siglunnar í metrum (óstagaður hluti siglunnar), sjá 

mynd í gr. 6.09.01. 
H = hæð í metrum frá þilfari eða reisnarþaki að festingu stags sem 

ber segl. Fyrir reiða með fast forstag er H hæðin að fyrsta stagi 
sem ber segl. Fyrir reiða með laust forstag er H hæðin að efstu 

  

    

  

forstagsfestingu. 

Fyrir- stuðull fyrir lengd 
komulag siglunnar Stagstuðull, ko 
vanta milli staga k, 

neðsta aðrar fast laust 
lengd lengdir forstag forstag 

A 25 ka 3.15 1.10 0.95 
bb 3.0 ka 4.50 1.26 0.95 

er metið í 
ARI 3.0 kg 4.50 1.21 hverju einstöku 

tilfelli 

  

15. Við útreikning á Jx fyrir „aðrar lengdir“ má minnka kröfur til PT með 

0.12P'Tk fyrir hvern undirliggjandi milli- eða undirvant sem lítið álag er á. 
k er gefið upp í gr. 6.09.10. 

16. Ef reiði hefur aðeins einn undirvant og hefur ekki aðrar langskipsaf- 
stifingar í reiðaslárhæð, skal mótstöðuvægi siglunnar langskips, Jy, ákvarð- 
ast sérstaklega. 

6.10. Sigluás, reiðaslá og fiðlublokk. 

6.10.01. Sigluásar, reiðaslár og hugsanlegar fiðlublokkir skulu hafa fullnægjandi 
styrk og skal hann ákvarðast sérstaklega.
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Reiðaslá siglunnar skal þannig komið fyrir, að hún minnki um helming 
geira þann, sem vanturinn myndar við reiðaslána. 
Fiðlublokk skal þannig komið fyrir, að hún minnki um helming geira 
þann, sem stagið myndar við fiðlublokkina. 

Reiðabúnaður. 
Við ákvörðun á efnismáli vegna brots fyrir vantskrúfur og annan þess 
háttar búnað skal miðað við 125% þess álags, sem lagt er til grundvallar 
við útreikning brotþols, V, viðkomandi stags. Splæst eða völsuð enda- 
stykki skulu viðurkennd sérstaklega. 
Búnaði og hugsanlega úrtaki úr siglu skal þannig komið fyrir, að þvermál 
siglunnar minnki svo lítið sem mögulegt er. Aðeins er heimilt úrtak innan 
25% frá hvorum enda hinnar ákveðnu fríu lengdar. Úrtak vegna stagfest- 
inga á bátum með reiðagerð 2, ákvarðast sérstaklega. Alla kanta í hugsan- 
legu úrtaki skal rúnna vel af. 
Fyrir reiðajárn og annan fastan búnað í bolnum sem á reynir vegna átaks, 
vants eða staga, skal efnismál vegna brots ákveðið við minnst 150% þess 
álags sem lagt er til grundvallar brotþols, V, viðkomandi stags. 
Efri hluti reiðajárna skal hafa sömu stefnu og viðkomandi vantur eða 
stag. 

. Vantskrúfum skal þannig fest við reiðajárn að þær læsist ekki við stefnu- 
breytingu staga/vanta. 
Boltar, vantskrúfur og þess háttar skal þannig frágengið, að það losni ekki. 

BÚNAÐUR. 

Festartæki. 
Allir bátar skulu hafa festartæki, sem hægt er að festa í dráttartaugar 

og landfestar. 
Allir bátar skulu hafa minnsti eittt festartæki að framan. 
Bátar með Lm 4 m og minni skulu hafa minnst eitt festartæki að aftan, 
en bátar með Lm yfir 4 m skulu hafa minnst tvö. Bátar með afturstefni 
(ekki gafl) mega hafa eitt festartæki og tvo festarleiðara að aftan. Þegar 
tvö festartæki eru að aftan, skulu þau vera sin hvoru megin í bátnum 
sem næst síðunum. 
Fyrir stærri báta er hægi að krefjast enn fleiri festartækja. 
Festartæki skulu vera sterkbyggð og þeim tryggilega fest. Þau skulu þola 
lárétt átak P: 

P:= 430 Lm — 540 kp. 
Fullnægjandi viðbótarstyrkings skal vera þar sem festartæki eru síaðsett, 
sjá gr. 9.22. 
Festartæki og festarleiðarar skulu boltaðir niður með gegnumgangandi heit- 
sinkuðum boltum. Undir rærnar að innan skal setja skífur með þvermál 
minnst þrisvar sinnum þvermál boltans. Rær skulu læstar. 

Hálkuvörn. 
Á þilfari og þröm þar sem ætla má að fólk gangi eftir skal vera fullnægj- 
andi hálkuvörn, t.d. með rifflum í trefjaplastinu. Á þröm telst fullnægj- 
andi hálkuvörn, ef þar er 30 mm hár fótlisti. 

Handrið og handföng. 
Á þilfari af þeirri stærð og serð að ætla megi, að fólk gangi þar um, verður 
að vera handirð eða fullnægjandi handföng. 
Bátur sem gengur meira en 15 hnúta skal hafa hlíf við sæti þeim megin 
sem snýr að síðu bátsins eða afturgafli. Hlífin skal vera minnst 150 mm 
há mælt frá efri brún sætis.
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Bátur sem gengur minna en 15 hnúta skal hafa hlíf við sæti þeim megin, 
sem snýr að síðu bátsins eða afturgafli. Hlífin skal vera minnst 100 mm 
há mælt frá efri brún sætis. 
Í öllum bátum skulu vera handföng til að koma í veg fyrir að fólk verði 
fyrir meiðslum eða falli fyrir borð. 
Opnir bátar með mestu lengd yfir 5 m, þilfarsbátar og bátar með þilfar 
að hluta skulu hafa þannig búnað, að mögulegt sé fyrir mann sem fallið 
hefur í sjóinn að komast aftur um borð. 
Bátar sem eiga að vera búnir flotholtum, skulu hafa þannig búnað að 
mögulegt sé að halda sér í bátana á hvolfi. 

Stýrisbúnaður, almennt. 
Stýrisbúnaður skal vera þannig byggður, að auðvelt sé að stjórna bátnum 
á þeim hámarkshraða sem báturinn er viðurkenndur fyrir. 
Bátar sem eru viðurkenndir fyrir 20 hó utanborðsmótor eða meira, skulu 
búnir stýrishjóli. Hægt er að krefjast stýrishjóls í öðrum tilfellum ef 
ástæða þykir vegna öryggis. 

- Styrisbúnaðurinn skal vera þannig að stýrisfjöður leggist frá borði til 
borðs við tvo snúninga stýrishjólsins. 
Stýrisbúnaður skal vera þannig byggður, að stýrið sláist ekki skyndilega 
til þó því sé sleppt á fullri ferð. 

- Stjórnborð, styrishjól og annar stýrisbúnaður skal hafa fullnægjandi styrk 
og vera tryggilega fest til að þola það álag, sem á búnaðinn getur reynt, 
þar með talinn þann kraft, sem stjórnandi bátsins gæti valdið í veltingi 
eða við aðrar hreyfingar bátsins. 
Stýrishjólið skal helst staðsett stjórnborðsmegin í bátnum. 
Gat í mótorbrunni fyrir stýristaugar skal þétt á fullnægjandi hátt. 
Stýrisbúnaður, sem ekki er getið um í þessum reglum, má viðurkenna eftir 
sérstaka athugun. 

Stýrisbúnaður við einn utanborðs- eða hálfutanborðsmótor skal þola minnst 
350 kp stýriskraft. 

Stýrisbúnaður við tvo utanborðs- eða hálfutanborðsmótora skal þola 
minnst 500 kp stýriskraft. 

Stýrisbúnaður á seglbátum án vélar og bátum með stýrisfjöður aftan við 
skrúfu, skal fullnægja kröfum reglnanna um stýriskraft með hliðsjón af 
þvermáli stýrisáss, skv. eftirfarandi línuriti. 

Slaglengd stýrisbúnaðarins, S, er gefin upp á þeim forsendum að vægis 
armurinn um snúningspunkt ássins/mótorsins sé minnst 0.8 S fyrir stýris- 
ás og 0.7 S fyrir utanborðs- og hálfutanborðsmótora. 

B 119
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Þvermál stýrisáss d, mm —= 

P = nauðsynlegur stýriskraftur minnst 350 kp. 
S = slaglengd stýris frá borði til borðs. 

13. Stýrisfjöður, stýrisás og tengingarbúnaður skulu vera af fullnægjandi styrk. 

14. Boltar í stýristengingum skulu festir á þann veg, að þeir losni ekki við 

titring o. þ. h. 
15. Fullnægjandi viðbótarstyrkingar skal setja vegna festinga stýrisbúnaðar. 
16. Ganga skal svo frá stýrisfjöðrum, að þær geti ekki hrokkið af eða losnað. 
17. Stopparar skulu vera við stýrisfjöður. 
18. Pakkdós við stýrisáspípu að innan ætti að vera minnst 850 mm yfir vatns- 

línu. Sé það ekki hægt, skal pakkadósin viðurkennd í hverju einstöku til- 

felli, 
19. Ef notað er annað öxulstál en með 42 kp/mmé? brotþoli, má leiðrétta þver- 

mál ássins reiknað skv. gr. 7.07.01. og 7.08.01. með því að margfalda það 
með eftirfarandi stuðli: 

F=W 49 
01 

01 = brotþol efnisins í ásnum.
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Stýrisás úr röri skal hafa efnismál skv. eftirfarandi líkingu: 

dv = 2Vdi* — ds“ 
d: 

dv = þvermál áss skv. gr. 7.07.01. eða 7.08.01. 
d: = ytra þvermál törsins. 
d2 == innra þvermál rörsins. 

  

Stýring með vír og kastblokk. 

Víralögn milli stýrishjóls og stýrisfjaðrar skal vera þannig, að ekki komi 
slaki á vírinn undir nokkrum kringumstæðum. 
Allar samsetningar búnaðarins skulu vera heitsinkaðar. Á endum stýris- 
vírsins skal vera kósi. Augað utan um kósann skal vera splæst eða frá- 
gengið með tveim víraklemmum. Gengið skal tryggilega frá öllum endum. 
Stýrisvírinn skal lagður þannig að hann verði ekki fyrir áverkum. Ef vir- 
inn er plasthúðaður, skulu hjól í kastblokkum vera úr nylon eða sam- 
svarandi efni. 
Víralögin skal hafa sem allra minnsta stefnubreytingu. Blokkarhjól skulu 
hafa rauf, sem hæfir vírnum og þvermál hjólsins skal vera 15 sinnum 
þvermál vírsins, þó minnst 45 mm. Blokkir skulu hafa stýringu, sem 
hindrar að vírinn fari út af hjólinu. 
Allur stýrisbúnaðurinn fullfrágsenginn skal reyndur með minnst 350 kp 
álagi fyrir einn utanborðsmótor og 500 kp fyrir tvo mótora. Reynt skal 
á búnaðinn í bæði borð. 

Barkastýrisbúnaður. 

Barkastýrisbúnaður er sá búnaður, þar sem stýrisvírinn rennur til í þar 
til gerðum barka. 

- Barkastýrisbúnaðurinn skal vera viðurkenndur. 
- Efnið sem notað er í búnaðinn skal henta vel til sinna nota og vera heitsinkað. 
Búnaðurinn skal reyndur með álagi skv. gr. 7.04.09—7.04.11. 

„ Frágangur barkastýrisbúnaðar um borð skal vera skv. leiðarvísi framleið- 
anda. Sérstaklega gildir þetta um festingu stýrishjóls, hámarks beygju 
barkans, festingu í stýri og aðrar festingar. Einnig að hæð festinga sé 
rétt miðað við mótorinn og að úrtak í mótorbrunninum sé af réttri stærð 
og rétt staðsett. 

Stýrisfjöður á seglbát án vélar. 

Á hefðbundnum stýrisfjöðrum, fest í hæl að neðan og legu að ofan, skal 
þvermál stýrisáss ekki vera minna en: 

dv==F (16 2 Lm) mm, dv minnst 25 mm. 

F = leiðréttingarstuðull skv. gr. 7.04.19. 
Fyrir aðrar gerðir stýrisfjaðra ásamt stýrisfjöðrum segljúlla, ákvarðast 
stýrisás sérstaklega. 

Stýrisfjöður aftan við skrúfu. 

Á hefðbundnum stýrisfjöðrum, festum í hæl að neðan og legu að ofan, 
skal þvermál stýrisáss ekki vera minna en: 

dv == 1.76F S/ARV? mm, þó minnst 25 mm. 
A == stýrisfjöður í m?. 
R = lárétt lengd í mm frá þyngdarpunkti slýrisfjöðurinnar að miðju 

stýrisáss. 
V==hraði bátsins í hnútum. 
F = leiðréttingarstuðull skv. gr. 7.04.19. 
Fyrir aðrar gerðis stýrisfjaðra ákvarðast stýrisás sérstaklega.
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Stýristappar og legur. 
Þvermál stýristappa, utan hugsanlegrar fóðringar skal ekki vera minna en: 

dt 0.7 dv; þó minnst 18 mm. 
Stýristappar á seglbátum ákvarðast sérstaklega. 
Lengd stýrislegunnar skal vera minnst 20% meiri en þvermál stýrisáss eða 

tappa. 
Ef millibil stýrisarms og stýrislegu er meira en 10 sinnum þvermál stýris- 
áss, skal einnig sett lega efst á stýrisásinn. 

Austursbúnaður. 
Bátar með mestu lengd yfir 5.5 m skulu hafa fasta handdælu. 
Á bátum með vatnsþétt skilrúm skal vera hægt að ausa úr hverju hólfi 

fyrir sig. 
Austurslagnir skulu þannig útbúnar, að vatn geti ekki runnið úr einu hólfi 
til annars gegnum þær. Fyrir lítil vatnsþétt hólf, káetu eða þ. h., getur 
frárennsli verið yfir í annað hólf, en frárennslisgatið skal útbúið örugglega 

föstum tappa. 
Dælan skal staðsett á heppilegum stað og skal vera auðvelt að komast að 
hugsanlegum lokum o. þ. h. Auðvelt skal vera að nota dæluna. 
Sogleiðslan skal ná eins djúpt og mögulegt er og vera með sigti. Á að- 
sengilegum blöðkudælum sem auðvelt er að opna, er ekki nauðsynlegt að 
hafa sigti. 
Afkastageta dælunnar skal ekki vera minni en gefið er upp í eftirfarandi 

töflu: 

  

  

  

Lm Lítri pr. slag 
metrar Blöðkudæla Stimpildæla 

5D0— 60 0... 0.3 0.4 
6.0— 800 0.5 0.7 
8.0—10.0 0... 0.7 1.0 

10.0— 0.9 1.25 

Byrðingsop. 

Frágangur byrðingsopa og leiðslur frá þeim, skal vera þannig að ekki sé 
hætta á leka. 
Öll op undir vatnslínu skulu búin loka. Ef svo er ekki verður uppbygging 
frá opinu að hafa sama styrk og bolurinn upp fyrir efstu vatnslinu. 

. Öll op á bolnum, að undanskildum austuropum þilfarsbáta, skulu búin 
einstefnuloka, ef annað hvort innra- eða ytra opið, ásamt pípulögninni á 
milli opanna, er neðar en 350 mm yfir efstu vatnslinu. 

. Á seglbátum skal vera loki við öll op á bolnum, þar sem vatn gæti komist 
inn í bátinn við halla. 

Lokar. 
. Skrúfaðir lokar skulu þannig útbúnir, að handfangið losni ekki við notkun. 

Lokinn skal loka ef hjólinu er snúið réttsælis. 
Lokar skulu vera vel aðgengilegir. 

Handslökkvitæki. 
. Bátar viðurkenndir fyrir 35 hö utanborðsmótor og þar yfir, bátar með eld- 

unaraðstöðu, ofna eða annan útbúnað sem hefur opin eld, skulu hafa viður- 
kennt þurrdufthandslökkvitæki sem inniheldur minnst 2 kg af slökkvi- 

miðli.
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Fastur slökkvibúnaður. 
Bátur með bensinvél í lokuðu rými, skal auk handslökkvitækis, hafa viður- 

kennda halonslökkvilögn. 
Magn slökkvimiðilsins ákvarðast í hverju einstöku tilfelli með hliðsjón af 
gerð hans, stærð rýmisins og fyrirkomulagi almennt, þó skal geymirinn 
innihalda minnst 2 kg ef samanlagt rými eldsneytisgeyma og vélarúms er 

minna en 4.5 mö. 
Slökkvilögnin skal flytja slökkvimiðilinn bæði til vélarúms og gseymarýmis. 
Opnunarloki skal vera staðsettur miðsvæðis í bátnum utan við vélarúm 
og geymarými. 
Slökkvimiðillinn skal vera viðurkenndur af Siglingamálastofnuninni. 

Eldstæði. 
Allir fletir innan þeirrar fjarlægðar frá eldstæðum, sem tilgreint er á eftir- 
farandi mynd, skulu vera úr óbrennanlegu efni eða klæddir eldvörn. 

Fletir undir eldstæðum skulu varðir á sama hátt. Opinn eldur skal ekki 
vera nær skilrúmi eða lofti, en sýnt er á strikaða svæðinu á eftirfarandi 

mynd. 

Óbrennanlegt efni 
eða eldvörn 
  

Frítt rými kringum 
eldstæði 
  

  
      BORÐPLATA 

“SSSSSSSS/S SS 
      

Gastæki skulu vera viðurkennd af Siglingamálastofnun ríkisins. 
- Ofnar skulu vera viðurkenndir af Siglingamálastofnun ríkisins. 

Öll tæki sem hafa opinn eld skulu vera viðurkennd af Siglingamálastofnun 
ríkisins.
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Einangrun í vélarúmi. 

Efni til hljóðeinangrunar, hljóðdeyfingar og hitaeinangrunar vegna vélar, 
skal ekki auka á eldhættu. Efnið skal hafa minnst ildisstuðulinn 21 skv. 
A.S.T.M. D2863. 
Einangrunarefni skal vera olíuhelt eða klætt olíuheldu efni. 

Loftræsting í bensínvélarúmi. 
Loftræstilagnir skulu vera þannig, að sérstök pípa sé fyrir aðstreymi og 
önnur fyrir frástreymi. Pípurnar skulu helst staðsettar hvor sínu megin 
í rýminu. Op frástreymispípunnar skal vera í neðri hluta rýmisins. 
Öll lokuð rými, sem ætluð eru fyrir vélar eða eldsneytisgeyma skulu hafa 
fullnægjandi loftræstingu. 
Vélarúm bensínvéla, skal auk loftræstingar skv. gr. 7.17.04., hafa vélknúna 
viftu. Viftan skal vera skv. kröfum í gr. 5.03.04. Í bátum með vélknúna 
loftræstingu skal vera skilti við stjórntæki, sem gefur til kynna að setja 
skuli viftuna í gang minnst 2 mínútum á undan vélinni. 
Loftræstipípur fyrir eðlilegan súgs, skulu ekki hafa minna þverskurðar- 
flatarmál, hvor pípa, en: 

A = 40 V em?, þó minnst 80 em?. 
V = nettó mö loftræsta rýmisins. 

Ef rýmið er óreglulega lagað og ef loftræstipípurnar eru langar, getur þurft 
að auka þverskurðarflatarmál þeirra eða hafa sérstaka gerð loftháfa. Ef 
loftræstilagnir lHsgia beint út úr loftræsta rýminu án boginna eða langra 
lagna má minnka þverskurðarflatarmál um 50%. 
Rými fyrir færanlega bensíngeyma skal loftræsta með tveim opum, sem 
hvort um sig er ekki minna en 20 em? að stærð. 
Í vélknúinni loftrás skal afkastageta viftunnar ekki vera minni en: 

Q = 15 möð/mín, þó minnst 1.5 m3/mín. 

V = nettó mö loftræsta rýmisins. 

Önnur loftræsting. 
- Fyrirkomulag loftræstingar í vélarúmi skal vera með hliðsjón af nauðsyn- 

legu loftstreymi til vélar og skv. leiðbeiningum vélaframleiðanda. 

FRAMLEIÐSLUSALUR, EFNI, VINNUAÐFERÐIR O. FL. VARÐANDI 

FRAMLEIÐSLU BÁTA ÚR GLERTREFJASTYRKTU PÓLÝESTER. 

Aðstaða við framleiðslu með handlagningu og sprautu. 

. Fyrirkomulag framleiðslusals skal vera þannig, að salurinn uppfylli kröfur 
um meðferð hráefnis og aðstæður við framleiðslu. 
Hitastig í framleiðslusal skal aldrei vera lægra en - 18*C og hitamismunur 
aldrei meiri en = 3%C á sólarhring. Hið ákveðna hitastig skal vera komið 
á minnst sólarhring áður en framleiðslan hefst, og geta haldist án tillits 
til hitastigs utanhúss. 
Rakastig í framleiðslusal skal haldast stöðugt og skal ekki fara yfir 80%. 
Ef framleiðsla fer fram með sprautun á rakastig í námunda við sprautu 
og mót ekki að vera minna en 40%. Hið ákveðna rakastig skal geta haldist 
stöðugt án tillits til rakastigss utanhúss. 

Hita- og rakastig skal skrásett reglulega. Þetta skal gera í hverju 1500 m? 
vinnsluhúsnæði og helst með sjálfrita. Mælinum skal komið fyrir á stað, 
þar sem utanaðkomandi áhrifa gætir sem minnst. 

Súgur um dyr, glugga o.s.frv. og beint skin sólar skal ekki vera þar 
sem framleiðsla eða herðing trefjaplasts fer fram.
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Framleiðslusalir skulu vera hreinir og ef mögulegt er lausir við ryk, svo 

að hráefni og mót óhreinkist ekki. 

Loftræstibúnaði skal þannig komið fyrir, að loftræsting tefji ekki fyrir 

því að plastið harðni. 
Fyrirkomulag hráefnisgeymslu skal vera þannig, að geymslan uppfylli 

kröfur um meðferð hráefnisins. 
Hráefnisgeymsla skal vera hrein og eftir fremsta megni laus við ryk, svo 

hráefnið mengist ekki. 
Trefjaefnið skal geymt í geymslu við lægra rakastig og minnst 2%C 
hærra hitastig en krafist er í framleiðslusalnum, í minnst tvo sólarhringa, 

áður en það er flutt í framleiðslusal, nema framleiðandi efnisins æski 

annars. Ef slík seymsla efnisins er ekki möguleg, skal það geymt í minnst 
tvo sólarhringa í geymslu með sama hita- og rakastigi og krafist er í fram- 

leiðslusalnum. 
Bátaframleiðandi skal hafa vottorð fyrir pólýester, styrkingarefni og slit- 
húð að utan og innan, svo skoðunarmaður Siglingamálastofnunarinnar geti 
fullvissað sig um, að hráefnið uppfylli kröfur reglnanna. 

Slithúð utan. 
Slithúðin skal vera viðurkennd af Siglingamálastofnun ríkisins, skv. kröf- 

um í viðauka 2. 
Slithúðin skal aldrei hafa minni brotlengingu en sá pólýester sem notaður 
er og minnst 25% Þbrotlengingu. 
Geymslutími efnisins skal vera innan þeirra marka, sem framleiðandi þess 
sefur upp. 

Pólýester. 

Pólýester skal vera viðurkenndur af Siglingamálastofnun ríkisins, skv. 

kröfum í viðauka 2. 
Pólýester skal hafa minnst 1.5% brotlengingu. 

. Herðis/hvataaðferð skal ákvarðast með hliðsjón af eiginleikum pólýesters- 
ins og skv. leiðbeiningum framleiðanda. Varmamyndun við hörðnun skal 
vera innan heppilegra marka. Herðis/hvatamagn skal vera innan þeirra 
marka, sem framleiðandi gefur upp. 

. Geymslutími efnisins skal vera innan þeirra marka, sem framleiðandi þess 
gefur upp. 

Styrkingarefni. 

. Glertrefjaefni skal vera viðurkennt af Siglingamálastofnun ríkisins skv. 
s 

kröfum í viðauka 1. 
Glertrefjaefnið skal bindast plastblöndunni auðveldlega. 

. Ef af sérstökum ástæðum er óskað eftir því að nota annað styrkingar- 
efni en glertrefjar skal senda upplýsingar um efnið til Siglingamálastofn- 
unarinnar til samþykktar. 

Kjarnaefni. 

1. Kjarnaefni, sem ætlað er til styrkuppbyggingar, skal hafa fullnægjandi þrýsti- 
þol. Ef kjarninn er aðeins ætlaður til trefjaplastsuppbyggingar, eru engar 
kröfur gerðar til styrks kjarnaefnisins. Kjarninn má ekki drekka í sig 
efni úr plastblöndunni. 
Kjarninn skal vera úr heppilegu efni. Nota skal sem allra minnst heilt 
tré og alls ekki í bolhluta sem verða fyrir álagi. Krossviður skal vera 
skv. British Standard 1255—1972 í flokki W.B.P.
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Slithúð innan. 

Innri slithúð skal vera viðurkennd af Siglingamálastofnun ríkisins, skv. 

kröfum í viðauka 2. 

Vinnuaðferðir, 
Slthúð skal ekki vera þynnri en 0.3 mm og ætti ekki að vera þykkari 
en 0.6 mm. Kvoðan má ekki harðna lengur en í 24 klst. áður en trefja- 
plastlagnins byrjar. 
Trefjaplastlagning burðarhluta skal almennt framkvæma með handlagningu 
og/eða sprautun. Aðrar aðferðir verður að viðurkenna sérstaklega. 
Trefjaplastslagning mikilvægra bolhluta skal framkvæmd af vönu starfs- 
fólki og undir stjórn vinnuleiðbeinanda, sem hefur reynslu í að dæma 
vinnuaðferðir og gæði hins fullgerða trefjaplasts. Hann skal jafnframt sjá 
um að framleiðslan sé skv. reglum. 
Stórir hlutar skulu afstífast vel, er þeir hafa verið teknir úr mótinu, 

Tenging styrkinga, innréttinga og þess háttar við bolinn skal, ef mögu- 
legt er, framkvæmda áður en trefjaplast bolsins er fullharnað. Ef styrktar- 
hlutir eru tengdir við trefjaplast, sem hefur harðnað lengur en í 24 klst. 
skal hreinsa flötinn vel og fjarlægja af honum hugsanlegt vax. 
Þar sem innsíða trefjaplastsins sæti orðið fyrir vatnsákomu, ætti hún að 
húðast með slithúð til hlífðar. Styrkingar og innréttingar við sömu að- 
stæður ættu einnig að húðast á sama hátt. 
Brúnir trefjaplasts, sem verða fyrir vatnsákomu, skulu varðar með minnst 
0.3 mm slithúð eða öðru samsvarandi. 
Brúnir samlokutrefjaplasts skulu varðar með trefjaplasti eða öðru sam- 
svarandi. 
Að lokinni lagningu trefjaplasts, skal það harðna í minnst tvo sólarhringa 
við minnst 18*C. Með sérstöku samþykki má herða trefjaplastið við meiri 
hita í styttri tíma. 

Handlagning. 
Glertrefjastyrking skal lögð í þeirri röð sem viðurkennd er. Næst slithúð- 
inni skal leggja mottn eða grisju sem vegur ekki meira en 450 gr./m?. 
Á fleti með litla beygju má nota mottu sem vegur 600 gr./m?. Í hlutum, 
sem stöðugt verða fyrir vatnsákomu, á motta í þessu fyrsta lagi að inni- 
halda lítið magn viðbótarefna sem leysast upp í vatni. 
Við samskeyti styrkingsarmotta skulu þær misvíxlast minnst 50 mm. 
Bera skal pólýester á milli hvers lags. Innilokað loft skal valsað út við 
lagningu hvers lags. Skal það vandlega og varlega gert, sérstaklega við 
skarpar brúnir og horn. 
Tímabil milli lagningu styrkingar laga skal vera innan þeirra marka, sem 
framleiðandi tilgreinir. Við lagningu þykks trefjarplasts skal gæta þess, 
að það sé ekki lagt svo hratt, að of mikill hiti myndist. 

Sprautun. 

Með sprautun trefjaplasts er átt við það, þegar sprautað er samtímis plast- 
blöndu og glertrefjastyrkingu. Framleiðandi, sem notar sprautuaðferð, 
verður að fá sérstaka viðurkenningu til þess. 
Við viðurkenningu á húsnæði, þar sem unnið er með sprautuaðferð, skal 
athuga sérstaklega vel framleiðsluaðferð, loftræstingu, innra framleiðslu- 
eftirlit og annað það, sem mikilvægt er fyrir framleiðslugæði. 
Sprautun bols, þilfars og annara styrktarhluta skal aðeins framkvæmd af 
starfsfólki, sem hefur fengið sérstaka viðurkenningu til þeirra verka.
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Við sprautun skal nota búnað, sem gefur jafna trefjaplastuppbyggingu og 
fullnægjandi glerstyrkingu. Blöndun hugsanlegra viðbótarefna við pólýester- 
inn skal vera þannig, að öruggt sé að blöndun verði jöfn. Hoggnar trefjar 

skulu vera minnst 20 mm langar. 
Efninu skal sprautað jafnt yfir allan flötinn, og skal það valsað reglulega. 
Næst slithúðinni skal völsun fyrst framkvæmd á um það bil 1 mm þykku 
lagi en síðan við hverja 2 mm af ákomnu trefjaplasti. Völsun skal fram- 
kvæmd vel og nákvæmlega til að tryggja góða þjöppun og ná úr öllu inni- 
lokuðu lofti. Gæta skal sérstakrar varúðar við skarpar brúnir og horn. 

Framleiðsluhættir, 
Hlutir úr trefjaplasti skulu ekki vera með skarpar brúnir. Ef ekki er hægt 
að koma því við, skal koma fyrir viðbótarstyrkingum. Mót skulu ekki 
vera of margbrotin og komast skal hjá bygsingarlagi, sem torveldar eftir“ 
lit og viðgerðir. 
Varast skal að byggja burðarhluti með álag hornrétt á trefjaplastflöt, þar 
sem slíkt getur valdið tvískinnungi í plastinu. 
Hvorki má vera mikill né snöggur styrktarmismunur í styrkingum eða 
innréttingum, sem jafnframt eru til styrktar. Styrkingarnar skulu annað 
hvort þynnast út til endanna eða tengjast öðrum styrkingum eða bolhlutum. 
Styrkingar, innréttingar o. s. frv. sem tengjast við síðu eða botn, skal 
fest með minnst sömu þykkt og krafist er í styrkingunni sjálfri, þó minnst 
2 mm. Fyrsta motta festingarinnar skal ná minnst 50 mm inn á báða 
fletina sem tengja á saman. Við lagningu fleiri motta skal miða breidd 
tengingarinnar við það álag. sem á hana kann að reyna. 
Ef bolur er framleiddur í tveim hlutum skal þykkt tengingarinnar í kil- 
inum ekki vera minni en: 

t=29-40.9 Em 0.1 V mm 
og þykkt í stefni og skut ekki minni en: 

t 29 0.9 Lm mm. 
Vegna samsetningarinnar skal þykkt bolhlutanna eyðast út í ekki neitt við 
samskeytin á svæði, sem er ekki minna en 20 sinnum þykktin. 
Þykktarmismun á trefjaplasti skal jafna út á svæði, sem er ekki minna 
en 20 sinnum þykktarmismunurinn. Á mikilvægum burðarflötum skal jafna 
mismuninn á svæði, sem er minnst 40 sinnum þvkktarmismunurinn. 

Í samlokuuppbyggingu má alls ekki koma fyrir snöggur bykktarmismunur 
á sama fleti né heldur milli samlokuflatar og einfalds flatar. Þykktarmis- 
mun samlokuflatar os einfalds flatar skal jafna á svæði, sem er minnst 
2 sinnum kjarnaþykktin. Varast skal að loft sé innilokað við rönd kjarn- 
ans. Þar sem hætta er á að raki komist í kjarnann, skal hann varinn. 

Sýnishorn af uppbyggingu eru á myndum nr. 7 og 8. 

Samtenging. 

Samtengingar skulu vera einfaldar að gerð og aðgengilegar til eftirlits og 
þannig unnar, að ekki sé hætta á tvískinnungi í tengingunum. 

Tenging með boltum og hnoðum. 

Boltar, hnoðnaglar og undirlagsskífur skulu vera úr ryðfríu efni eða heit- 
sinkaðir. 
Göt fyrir bolta og hnoðnagla skulu boruð, og skal þvermálið vera það sama 
og boltinn/hnoðnaglinn. Fjarlægð frá miðju sata að rönd trefjaplasts skal 
ekki vera minni en 2.5 sinnum þvermál gatsins fyrir hnoð og 3 sinnum 

B 120
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þvermál gatsins fyrir bolta. Almennt skal millibil bolta eða hnoðnagla 
ekki vera meira en 150 mm við tengingu bols og þilfars og samsvarandi 
tenginga. 
Undir boltahausum, róm og hnoðum skal vera skífa með ytra þvermál 
minnst 2 sinnum þvermál gatsins og þykkt minnst 0.1 sinnum þvermál 
gatsins, þó aldrei minna en 0.5 mm. Ef haus eða ró uppfyllir þessa kröfu 
þarf ekki skífu. 
Þar sem sérstaklega reynir á er hægt að krefjast stærri skífa. 
Ef um vatnsþétta samtengingu er að ræða, skal þéttiefni sett á boltann/ 
hnoðnaglann áður en hann er settur í og honum síðan fest tryggilega. 

Tenging með skrúfum. 
Nota má skrúfur þar sem lítið reynir á og þar sem ekki er hægt að nota 
bolta eða hnoðnagla. Skrúfur skulu vera sem allra næst hornrétt á flötinn. 
Trefjaplast, sem skrúfað er í, skal vera nægjanlega þykkt (minnst 6 mm), 
en ef það er ekki hægt, þá má koma fyrir stykki á bak við trefjaplastið 
til að skrúfa í.
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Mynd 7 
  

Sýnishorn af tengingu skilrúma við bol 
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Mynd 8 
  

Sýnishorn af tengingum þilfars við bol 
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9.02. 
9.02.01. 

03. 

04. 

05. 

06. 

9.04. 
9.04.01. 

9.05. 
9.05.01. 

EFNISMÁL BÁTA ÚR GLERTREFJASTYRKTU PÓLÝESTER. 

Almennt. 
Eftirfarandi reglur um efnisstyrk gilda fyrir raðsmíðaða báta, sem fram- 
leiddir eru sem skemmtibátar. 
Bátar, sem byggðir eru öðruvísi, gerðir úr öðru efni eða ætlaðir til annara 
nota en reglur þessar segja fyrir um, skulu metnir sérstaklega til sam- 
Þykktar. 

. Ef framleiðandi getur sannað, að önnur efnismál gefi fullnægjandi styrk, 
seta þau fengist viðurkennd. 

Skilgreiningar. 
Þar sem ekki er annað uppgefið, gilda eftirfarandi tákn: 

p = þrýstingur í kp /em?. 
V — mesti hraði bátsins í hnútum. 

t == trefjaplastsþykkt í mm. 
W == mótstöðuvægi í cm. 

s = stífu-/banda-/bitamillibil í em, mælt miðju á miðju 

1-= spennilengd banda og bita í em. 

Kröfur um fullgert trefjaplast. 

. Ef framleiðandi getur sýnt fram á betri eiginleika trefjaplasts, en krafist 
er í gr. 9.03.02., getur Siglingamálastofnunin í hverju einstöku tilfelli 
viðurkennt minni efnismál en annars eiga að vera. 

. Fullgert trefjaplast skal uppfylla eftirfarandi kröfur um styrk: 

Togþol minnst #........0.02000 0000 800 kp/em? 
Beygjubrotþol minnst (........0.00000 0000... 1200 kp/em? 
Togfjaðurstuðull ..............0.0.20000 0... 70 000 kp/em? 
Sveigjufjaðurstuðull ......................0..... 60 000 kp/em? 

Togþol og teygjueiginleikar skulu ákvarðast skv. ISO/R 527— 1966, eða 
CEN Draft European Standard pr. EN 61. 
Beygjubrotþol og sveigjueiginleikar skulu ákvarðast skv. ISO 178—1972, 
eða CEN Draft European Standard pr. EN 63. 
Niðurstöður rannsókna skv. gr. 9.03.03. og 04. skulu að meðaltali upp- 
fylla þessi ákvæði, og minnst 70% af öllum einstökum mælingar niður. 
stöðum, skulu uppfylla kröfurnar, Engin einstök mælingar niðurstaða má 
vera lakari en 80% af kröfum eða 80% þess styrks, sem notaður er við 

leiðréttingu skv. gr. 9.06.01. eða 9.06.01. 
Glerinnihald trefjaplastsins skal ekki vera minna en 27% af heildarþunga 
og ekki meira en 45% mælt skv. ISO/R 1172— 1975 eða CEN Draft European 

Standard pr. EN 60. Mismunur á glerinnihaldi prófsýna má ekki vera meiri 
en  4%. Niðurstöður allra rannsókna skulu uppfylla þessar kröfur. Fjölda 
prófsýna má með samþykki Siglingamálastofnunar ríkisins fækka í tvö. 

Rannsóknir á trefjaplasti. 
Rannsóknir á trefjaplasti skulu fara fram á rannsóknarstofu, sem er viður- 
kennd af Siglingamálastofnun ríkisins og skulu gerðar skv. kröfum þessara 
reglna. 

Leiðréttingar trefjaplastsþykktar. 

Ef notað er trefjaplast, sem hefur meira beygjubrotþol en 1200 kp/em? 
má margfalda trefjaplastsþykktina skv. gr. 9.08.05. og 9.12.03 með stuðl- 
inum:
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0.5fi (1 að 

0b = beygjubrotþol viðkomandi trefjaplasts. 
02. Ef hlutfallið a/b þar sem a er lengd lengri hliðar og b lengd styttri hliðar 

á óafstífuðum fleti er minna en 2, má margfalda trefjaplastsþykktina skv. 
gr. 9.08.05. og 9.12.03. með stuðlinum: 

f 0602 0? 
03. Ef flötur trefjaplastsins er eitthvað að ráði kúptur, má margfalda trefja- 

plastsþykktina skv. gr. 9.08.05. og 9.12.03. með stuðlinum: 
Ís == 1-f/s þó minnst 0.8. 

  

    
04. Ef kjarni bands, k, er breiðari en: 

k=0.1s 
má margfalda trefjaplastsþykktina skv. gr. 9.08.05. og 9.12.03. með stuðlinum: 

fá = 11 — (5 ), þó minnst 0.7.
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9.06. 
9.06. 

9.07. 

9.07. 

Leiðrétting mótstöðuvægis. 
01. Mótstöðuvægi er byggt á brotþoli, sem er minnst 800 kp/em?, Ef notuð er 

önnur uppbygging, sem gefur meiri styrk, getur krafa um mótstöðuvægi 
minnkað í hlutfalli við aukin styrk. 

Kjölur. 

01. Efnismál kjalar skulu ákveðin með hliðsjón af notagildi hans, svo sem 
uppsetningu bátsins, festingum, hlasskili og þess háttar. 

02. Breidd kjaltrefjalaga, b, mælt út frá miðlínu, skal vera minnst: 
b==33 Lm mm, þar sem 

Lm == mesta lengd bátsins í m. 
Breidd kjaltrefjalaga mælist skv. meðfylgjandi mynd. 

b b 

    

03. Ef um raunverulegan kjöl er að ræða skal efnisþykktin vera í undirkanti 
og hliðum beggja megin, eins og meðfylgjandi mynd sýnir. 

      

   

Sá innsti radíus 
  

b 

  
04. Efnisþykkt kjalar skal vera minnst: 

t=29--0.9 Lu} 0.1V mm. 
05. Ef hlasskili er fest með boltum, skal efnisþykkt kjalarins aukin til að 

vega upp á móti skerðingu vegna boltagatanna.
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06. Ekki þarf að uppfylla kröfur um aukna efnisþykkt í kili skv. gr. 9.07.04., 
ef báturinn hefur innbyggðan hlasskjöl. 

9.08. Botn. 
9.08.01. Botnþykkt skal haldast í fullri þykkt skv. reglum upp í þá hæð sem hæst 

er eftirtalinna hæða: 
— upp að kanti. 
— upp að 0.15 D yfir kili. 
— upp að hleðsluvatnslinu. 
D = dýpt bátsins. 

02. Botnþrýstingur, p, er gefinn upp á eftirfarandi línuriti. Ef botnris mið- 
skips er minna en 12“ eða ef þyngd bátsins er óeðlilega mikil í samanburði 
við aðra báta úr trefjaplasti reiknast botnálag sérstaklega. 

MESTI ÞRÝSTINGUR Á BOTN P VIÐ HÁMARKSHRAÐA V 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              
  

        

  
  

  
  

  
  

  

  

  

  

  
  

  
  

  

  

  

                                                              
        

25 

P 

kp/cm? Á 

á 
20 Á 

Á 
AS 

„404 Á 

ÞAR A Á 

15 Í „A ÞM 
j Ir ÞAÐ á 

a A 

A CLA Þá 

Ar sl PA Þá 
Þá 

10 

M ID 
þÐ 1 

Em Í 
LA 

0,5 = 

a a 

ið 

(9) 
10 15 20 25 30 35 40 

V Hnútar 

03. Botnþrýstingur, p, skal almennt eiga við um allan botninn. Botnþrýsting á 
afturskip má þó minnka línulega til 0.5 p aftast á þeim bátum, sem ekki 
hafa kant aftur úr. 

04. Efnisþykkt í botni má aldrei vera minni en: 
t = 16  0.6 Lm-} 0.06 V mm. 
t minnst = 3 mm.
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05. 

06. 

9.09. 
9.09.01. 

02. 

03. 

Vegna botnálags skal efnisþykktin ekki vera minni en: 

t=8.5 f (104 p) mm. 

f — pródúkt leiðréttinga skv. gr. 9.05. 
Mismunur á þykkt botns og þykkt kjalar skal jafnast út á svæði, sem er 
ekki minna en 40 sinnum þykktarmismunurinn. 

Langbönd. 

Hraðsengir bátar skulu almennt hafa langband í botni. Aðrir bátar geta 
verið með þverbönd eingöngu, en það verður að viðurkenna sérstaklega. 
Langband skal ekki hafa minna mótstöðuvægi en: 

1 
W = 0.5 ps (300 

Víkja má frá kröfunni að því marki, sem botnbyggingin gefur samsvarandi 
styrk. 
Þar sem afstífing í botni er að öllu leyti eða hluta til gerð með föstu 
trefjaplastsgólfi, skal breidd gólfsins, b, ekki vera minni en 0.3 B. Milli- 
bilið a, frá gólfinu að hugsanlegum kanti, skal ekki vera minna en 0.13 B. 

  )2 em. 

  

  
  

  

N 

  

  
t Gt 

Þverbönd. 
Langband skal almennt skorðað af með þverskilrúmi eða þverbandi, sem 
fest er við síður bátsins. 

. Ekki er nauðsyn á þverböndum í botni, ef langbandið gefur fullnægjandi 
styrk. 
Á planandi bátum án kjalar skal botnstokkur, eins og sýndur er á mynd- 
inni hér fyrir neðan, ekki hafa minna mótstöðuvægi en: 

Ef efnismál botnstokksins minnkar út að síðunni, skal mótstöðuvægi hans 
þó vera fullnægjandi til að hámarksbeygjuspenna aukist ekki. 
Festing botnstokksins við síðuna skal ekki hafa minna þverskurðarflatar- 
mál en: 

B 121
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A =0.03 ps Þa 100 
h 1 
2 £ * cm. 

b == breidd botnsins í cm á milli síða. 
h og ls er lengd langbandsins fyrir framan og aftan botnstokkinn. 

LL 
| 

t 
04. Á bátum með kjöl skal þverband, eins og sýnt er á myndinni hér fyrir 

neðan „ekki hafa minna mótstöðuvægi upp fyrir húf en: 

— NR 2 8 W = 0.19 s ( 100 )2 H em ð. 

H er hærri talan af: 
H = 1.25 - 0.025 Lm } d! eða H==3.3 p 

s = sjá gr. 03. 
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Hæð og þverskurðarflatarmál bandsins í miðlínu bátsins skal aukast í 
hlutfalli við aukið botnris. 
Annað fyrirkomulag botnbyggingar má viðurkenna, ef það er metið til 
jafns við kröfur reginanna. Ef botnbönd eru gerð úr frauðplasti, skal 
frauðplastið hafa fullnægjandi þrýsti- og brotþol til að tryggja heildar- 
styrk botnsins. Tegund og gæði frauðplastsins, ásamt frauðgerðinni, er 
metið til viðurkenningar í hverju einstöku tilfelli. 
Samlokuuppbygging bols er metin til viðurkenningar í hverju eintöku til- 
felli, að lokinni rannsókn á styrk hennar. 

Húfur, kantur. 

Ef radíus húfsins er minni en 20 sinnum botnþykktin, skal húfurinn hafa 
meiri styrk en boininn. 

Á bátum með kant eða húf, eins og tilgreint er í gr. O1., skal efnis- 
þykktin te, á minnst 10 em breiðri rönd beggja megin við húf eða kant, 
ekki vera minni en: 

ik==tb } 0.6 ts, þar sem 
to == þykkt botns 
ts == þykkt síðu
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Síða. 
9.12.01. Við ákvörðun á efnismálum síðu skal nota álag, ps, skv. eftirfarandi mynd, 

þar sem p er álag botns bátsins skv. gr. 9.08.02. 

  

  

  

  

02. 

03. 

9.13. 
9.13.01. 

02. 

  
    

Við útreikning á trefjaplastsþykkt, skal reikna út frá þeim þrýstingi, sem 

verður á miðjan flötinn. 

Efnisþykkt síðu skal ekki vera minni en sú þykkt, sem ákvarðast hærri 

úr eftirfarandi líkingu: 

t=6f (10 po) mm, eða 
100 

1=1.6 ES 0.5 Lm mm 

t minnst = 3.0 mm. 

f = pródúkt leiðréttinga skv. gr. 9.05., 

Bönd, afstífing. 
Við útreikning á bandi eða stifu skal reikna út frá þeim þrýstingi, sem 

verður á miðja spennilengd bandsins/stífunar. 
Langband skal ekki hafa minna mótstöðuvægi en: 

1 

100 
  W = 0.25s (ps 0.25) (— )2% cmð.
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03. 
04. 

05. 

9.14. 
9.14.01. 

02. 

9.15. 
9.15.01. 

02. 
03. 

04. 

05. 

06. 

9.16. 
9.16.01. 

02. 

Sjá þverskurð bands á myndum 9— ll. 

Bekkir eða gólf geta komið í stað afstifinga í síðu ef því er fest fullnægj- 

andi í allri sinni lengd. Báðir endar bekks festist vel í skilrúm eða botn- 

stokk. 
Ef langskipsafstífing er gerð með þrepum, skal þrephæð vera skv. mynd 182. 

Stefni. 
Efnisþykkt framstefnis skal vera minnst: 

t= 29} 0.9 Lm mm. 
Breidd stefnisþykktar frá miðlinu bátsins skal ekki vera minni en: 

b 33 Lm þar sem 
Lm == mesta lengd bátsins í m. 

Afturgafl. 
Afturgafl, sem ekki verður fyrir álagi vegna vélar eða stýris, skal hafa 

sömu efnismál og síða. 
Tenging gafls við síðu skal vera eins og gefið er upp Í gr. 9.11.02. 

Afturgafl fyrir utanborðsmótora skal helst byggður sem samloka með 

kjarna úr vatnsheldum krossvið eða samsvarandi. Lágmarks þykkt er gefin 

upp í eftirfarandi töflu: 

  

  

Vélarafl Hestöfl Heildarþykkt 

KW mm 

upp að 7 upp að 10 15 
1—18 10— 25 25 
18—30 25— 40 30 
30—60 40— 80 3ð 
60—-95 80— 130 40 

Yfir 95 Yfir 130 Efnismál afturgafls 
metin í hverju 
einstöku tilfelli. 

  

Trefjaplastið innan við kjarnann á ekki að hafa minni þykkt en síða og 

utan við kjarnann ekki minni þykkt en botn. Innra trefjaplastið tengist síðu 

og botni og þynnist út línulega. 
Afturgafl fyrir hálfutanborðsmótora skal byggjast upp skv. gr. 9.15.03. 

nema að heildarþykkt skal aukin um 5 mm frá því sem þar er upp gefið 

í töflu. 
Fyrsta lag styrkingar í innra trefjaplasti á afturgafli fyrir hálfutanborðs- 
mótora, skal ná minnst 100 mm út á síður og botn. Hvert lag eftir það 
skal ná minnst 70 mm út fyrir næsta lag á undan. 

Þilfar og gólf. 
Þykkt þilfars og gólfs skal aldrei vera minni en: 

La Ss 
t=20}5.0 (— 0.6) —— . t ( 10 - 0.6) 100 

t minnst ==3.0 mm. 
Bitar skulu ekki hafa minna mótstöðuvægi á miðri spennilengd en: 

  

1 , A 
W = 0.056 s (300 - 1)? emö. 

W minnst = 7.0 emð.
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03. Fyrir lítil þilför, þar sem ekki kemur til með að hvíla á þungi, má minnka 
kröfur til bita. 

04. Nauðsynlegur bitaþverskurður er gefinn upp á myndum 9— 11. 

9.17. Samlokuþilfar og samlokugólf. 

9.17.01. Þykkt kjarna ákvarðast í hverju einstöku tilfelli með hliðsjón af því álagi 
sem á að hvíla á þilfarinu eða gólfinu og efni kjarnans. 

02. Kjarnaefnið skal hafa minnst 3 kp/em? þrýstiþol. 
03. Kjarnaefnið skal vera viðurkennt. 

9.18. Yfirbyggingar og reisnir. 
9.18.01. Yfirbyggingar skulu hafa sömu efnismál og síða. 

02. Reisnir þilfarsbáta skulu hafa sömu efnismál og þilfar. 

9.19. Vélarundirstaða. 
9.19.01. Ef vél er fest beint á langband í botni skulu efnismál þess aukin og bandið 

tengt þverbandi eða skilrúmi. 
02. Sérstök langskipsvélarundirstaða skal, ef mögulegt er, ná minnst 1.0 m 

fram fyrir og aftur fyrir vélina. 
03. Uppbygging vélarundirstöðurnar skal samþykkjast í hverju einstöku tilfelli. 

9.20. Undirstöður siglu. 

9.20.01. Bolur skal styrktur sérstaklega til að þola það álag, sem sigaln veldur. 
Þrýstikraftur í siglufótinn skal ekki reiknast minni en 2 PT, þar sem PT 
reiknast skv. gr. 6.08. eða 6.09. 

02. Siglan skal helst ná niður í botn bátsins og standa í fæti sem dreifir þung- 
anum á sem stærst svæði botnbyggingarinnar. Byggja skal undir sigluna 
á heppilegan hátt. Efnismál undirbyggingarinnar skal ákvarða út frá þrýsti- 
krafti skv. gr. 9.20.01. 

9.21. Hlasskjölur. 
9.21.01. Hlasskjölur skal festur við bolinn á fullnægjandi hátt með boltum úr ryð- 

fríu stáli eða öðru samsvarandi, með hliðsjón af efni kjalarins. Fjöldi og 
sverleiki boltanna ákvarðast í hverju einstöku tilfelli með hliðsjón af þunga 
og stærð kjalarins ásamt efnisstyrk boltanna. Þar sem kjölur er festur í 
bolinn, skal trefjaplastið styrkt fullnægjandi. 

02. Setja skal flatjárn eða fullnægjandi skífur undir boltahausana að innan. 
03. Í staðinn fyrir hlasskjöl má kjölfestan byggjast inn í kjölinn í einu lagi 

með bolnum. Efnisþykkt kjalarins og tenging hans við bolinn byggist á 
þunga kjölfestunnar. Kjölfestan verður að skorðast þannig af, að hún geti 
ekki hreyfst. 

9.22. Festartæki. 
9.22.01. Þar sem festartæki eru fest í bol eða þilfar, skal trefjaplastið styrkt þannig, 

að átakið dreifist á nægilega stórt svæði. Styrkingin getur verið úr kross- 
við, málmplötum eða þess háttar, sem byggt er inn í trefjaplastið. Við 
fyrirkomulag þessara styrkinga skal taka tillit til þess álags, sem þær verða 
fyrir og í hvaða stefnu átakið er. Trefjalögn yfir styrkingunni skal ná 
hæfilega langt út yfir næsta trefjalag á undan. 

02. Festartækjum skal fest með gegnum gangandi boltum.
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Mynd 9 
  

Mótstöðuvægi plaststyrkinga'W' byggt á þverskurðar - 
flatarmáli endaflatar 'A,' „kjarnhnæð'H' og þykkt hæðar- 

flata 't.' 

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

          
                                                        

30 2 26 1000 rr 2 
Á Á 

, Á A- 
Á 

900 JAÐÁNDANÐA 22 
DA 

/ Á A 
Á Á Á 

800 ÁL DM 20 
ÁLVI LA / DA 

pá Á Á Á A 

Á Á 

me 700 AVAÐÁND AR MÁ 18 
(t) P AÐ EÐ Á Á 
= ÆÐA A Hem 

A 16 
600 Á Á Á Á 

A Á A , á 
Á 

AÐ AÐA AÐA % 
500 AÐ 4 ÞAÐ á í á 

p á / PA I 

Á VLÁ A A LA12 
400 Á Á Á 4 

AV AL | fl 
PA Á ÁÁ A {IA fl 

Á é 

ALLA ARA Á 
300 FZAXUA ÞAÐAN 2 

AA AÐA Þá 
SHA Þá 

200 SÁ HYND 70 

Í lf mm 
8,5 1 125 5 LI 1175 20 

T 1



Nr. 450. 990 3. nóvember 1978. 

Mynd 10 
  

Mótstöðuvægi plaststyrkinga 'W' byggt á þverskurðar - 
flatarmáli endaflatar 'A,' „kjarnhæð'H' og þykkt hæðar- 
flata 't.' 
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Mynd 11 
  

Mótstöðuvægi plaststyrkinga 'W' byggt á þverskurðar - 
flatarmáli endaflatar 'Ag' „kjarnhæð 'H' og þykkt hæðar- 
flata 't.' 
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Mynd 12 

Mótstöðuvægi'W' þrepa í bol. Byggt á þrephæð 'H' og 
trefjaplastþykkt 't' 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                          
              

|} 

t 

H 

40 60 50 45 

f 7 V 

Á 

/ / Á 

IN BA Á 
j þ Á A Á 

30 Í , / 

/ / í / Hem 

4 Á Á 

/ / 4 DA 
/ / A35 

Á Á 
Í / P Á Á 

Á Á Á 
20 Á 

/ / Á Á 
f 30 

f/ / 
Í Á / Þá 

Á ARA DA / Í EÐ ÁÐ AÐ 
ÆÐ / Þá ) 25 

/ Á Á fl 
10 4 Á Á Á - “ 

DAÐA á 7 20 
4 Á Á a | 

4 Á Pd ET 

4 A sl 15 
Á A a “ 

Á Á A A 

Á á LA a a þa Í 

Þá „41 1 a I 

| HT þr 

0 ET 
(9) 5 10 15 20 25



3. nóvember 1978. 993 Nr. 450. 

VIÐAUKI 1. 

VARÐANDI VIÐURKENNINGU Á STYRKINGAREFNI TIL NOTKUNAR VIÐ 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

34. 

SMÍÐI BÁTA ÚR GLERTREFJASTYRKTU PÓLÝESTER. 

ALMENNT. 

Með ósk um viðurkenningu á glertrefjaefni skal senda Siglingamálastofnuninni 
eftirfarandi upplýsingar til samþykktar: 

Upplýsingar skv. gr. 2. 
Upplýsingar um framleiðslu og framleiðsluhúsnæði skv. gr. 8. 

Ef hinar innsendu upplýsingar eru samþykktar, fer rannsókn á framleiðslunni 
fram skv. gr. 4. Viðurkenningin er aðeins gefin til 5 ára í senn. Skyndiskoðun 
skal fara fram á viðurkenningartímabilinu skv. gr. 5. Ef framleiðandi gerir 
breytingar á framleiðslunni meðan á viðurkenningartímabilinu stendur, skal 
tilkynna það Siglingamálastofnuninni. Getur hún þá krafist nýrrar rannsóknar 
á framleiðslunni. Þegar viðurkenningartímabili lýkur getur framleiðandi sótt 
um endurnýjun viðurkenningar, og skal ákvörðun um endurnýjun þá tekin á 
grundvelli skyndiskoðana. 

EFNISSKILGREINING. — HEIMILDARRIT. 

Framleiðandinn skal senda inn heimildarrit sem inniheldur upplýsingar um 
nauðsynlega efnisskilgreiningu, svo hægt sé að ganga úr skugga um raunveru- 
leg gæði efnisins. Skulu heimildarritin innihalda minnst þær upplýsingar sem 
krafist er í gr. 4.2. 

UPPLÝSINGAR UM FRAMLEIÐSLU OG FRAMLEIÐSLUHÚSNÆÐI. 

Veita skal eftirfarandi upplýsingar varðandi framleiðsluna: 

Hráefni. 
Hvernig eftirlit með framleiðslu hinna mismunandi hráefna fer fram, og hve 
viðtækt eftirlitið er. 

Framleiðsla. 

Framleiðsluútbúnað og framleiðsluhætti (Aðeins í stórum dráttum). 

Framleiðslueftirlit. 
Þær rannsóknir, sem fara fram meðan á framleiðslu stendur, þeir staðlar sem 
rannsókn á framleiðslunni byggist á, hve oft og á hvaða stigi framleiðslunar 
þær fara fram. Einnig hvaða tækjabúnaður notaður er við rannsóknirnar. 

Framleiðsluskipulag. 
Aðferð framleiðanda til að skilgreina hina mismunandi framleiðslu vörunnar í 
framleiðslunni. 

VIÐURKENNINGARMÁTI. 

. Almennt. 

Í sambandi við viðurkenningu skal framleiðslustaður skoðaður. Þær rannsóknir, 
sem gr. 4.2 gerir kröfur til að framkvæmdar séu; skulu gerðar á rannsóknar- 
stofu sem Siglingamálastofnunin ákveður. Ef framleiðandi óskar þess, geta 
rannsóknirnar farið fram í hans eigin rannsóknarstofu undir eftirliti eftirlits- 
manns Siglingamálastofnunarinnar. Með sérstöku samþykki Siglingamálastofn- 
unarinnar, geta rannsóknirnar farið fram við aðra rannsóknarstofu, sem Sigl- 
ingamálastofnunin viðurkennir,
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4.2. 
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Ef eitthvað af þeim kröfum, sem tilgreindar eru í grein 4.2., er ekki full- 
nægt við fyrstu rannsókn, getur framleiðslan viðurkennst, ef framleiðandi getur 
sýnt fram á, að framleiðslan hafi uppfyllt kröfurnar í umræddri rannsókn 
síðastliðnar fjórar vikur og að því tilskyldu að endurtekin rannsókn gefi full- 
nægjandi niðurstöðu. Aðrar staðlaðar rannsóknaraðferðir en þær, sem gefnar 
eru upp í gr. 4.2. má nota með sérstöku samþykki Siglingamálastofnunarinnar. 

Kröfur til glertrefjaefnis. 
Eftirfarandi kröfur gilda um alla glertrefjastyrkingu. 

Glertrefjaefnið skal vera af E glergerð, þar sem samanlagt innihald af Na20 
og Ks0 er minna en 1%. Lagt skal fram vottorð, sem sýnir fram á efnasam- 
settningu, eða framkvæmd efnarannsókna, sem sýnir fram á að kröfunni til 
E-glers er fullnægt (Si02 52—56%, CaO0 16—25%, Al20s 12—16%, B20s 6—12%, 

Na20  K20 0--1% og Mg0 0—6%). Trefjar af annari glergerð með jafngóða 
eða betri eiginleika má nota með sérstöku samþykki Siglingamálastofnunarinnar. 

Glertrefjarnar skulu framleiddar í samfelldum trefjum. Bindiefni skal 
vera úr sílanblöndu eða samsettri krómblöndu. 

Viðkomandi framleiðsla skal ennfremur uppfylla eftirfarandi kröfur: 

Þráður. 
Rakainnihald: Hámark 0.2% við afhendingu. Rannsókn framkvæmist skv. ISO 

3344— 1977 (E). 
Glóðartap: Nafntap framleiðanda = hámarksþol. Rannsókn framkvæmist 

skv. ISO 1887—1975 (E). Hámarksþol hinna einstöku gerða 
þráða skal samþykkt í hverju einstöku tilfelli. 

Þráðarþungi: Nafnþungi framleiðanda * 10%. Rannsakað skv. ISO 1889— 
1975 (E). 

Ef um þráð er að ræða, sem nota á til sprautunar, skal hann reyndur til þeirra 
nota í viðurvist eftirlitsmanns til að sýna fram á, að hann sé heppilegur til 
þeirra nota. 

Óofnar mottur. 
Rakainnihald: Hámark 0.2% við afhendingu duftbundinnar mottu og 0.3% við 

afhendingu vökvabundinnar mottu. 

Glóðartap: Nafntap framleiðanda * hámarksþol fyrir bæði duft- og vökva- 
bundnar mottur. 

Hámarksþol hinna einstöku mottuserða er háð viðurkenningu í hverju ein- 
stöku tilfelli. Rannsókn skal framkvæmd skv. ISO 1887--1975 (E). 

Þungi flatar- Nafnþungi framleiðanda * 10%. Rannsókn framkvæmd skv. 
einingar: ASTM D1910-64. Aðrar aðferðir samsvarandi ASTM D1910 eru 

einnig viðurkenndar. 

Ofnar mottur. 
Rakainnihald: Hámark 0.2% við afhendingu. Rannsókn framkvæmd skv. ISO 

3944— 1977 (E). 
Glóðartap: Nafntap framleiðanda * hámarksþol. Rannsókn framkvæmd 

skv. ISO 1887— 1975 (E). Hámarksþol hinna einstöku vefnaðar 
gerða er háð viðurkenningu í hverju einstöku tilfelli. 

Þungi flatar-  Nafnþungi framleiðanda  10%. Rannsókn framkvæmd skv. 

einingar: ASTM Dö79-66. 

SKYNDISKOÐUN. 

Meðan á viðurkenningartímabili stendur skal fara fram skyndiskoðun. Skýrsla 
um rannsókn framleiðanda á framleiðslunni skal vera fyrir hendi ef eftirlits- 

maður óskar.
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6.2. 

Skyndiskoðun skal ná yfir athugun á rakainnihaldi, þráðarþunga ásamt 

þunga flatareiningar og glóðartap. 

Við skyndiskoðun skal kröfum, sem gerðar eru til viðurkenningar fullnægt. 

Skyndiskoðun skal framkvæmd eftir sömu reglum og gilda um viðurkenn- 

ingu. Sjá gr. 4.1. 
Ef niðurstöður skyndiskoðana uppfylla ekki kröfur þar um, getur viður- 

kenning gilt áfram, ef framleiðandi getur sýnt fram á að framleiðslan hafi 

uppfyllt kröfurnar í umræddri rannsókn síðast liðnar fjórar vikur og að því 
tilskyldu að endurtekin rannsókn gefi fullnægjandi niðurstöðu. 

Auk rannsókna sem gerðar eru við skyndiskoðanir, getur Siglingamála- 

stofnunin krafist sýna úr framleiðslunni til rannsókna. 

SKILRÍKI. 

. Almennt. 

Með hverri sendingu hráefnisins skal fylgja með vottorð útfyllt af framleið- 

anda. Niðurstöður sem upp eru gefnar á vottorðinu skulu vera úr rannsókn á 
hinni umræddu sendingu eða samsvarandi framleiðslu framleiddri á sama hátt 

og sama tíma. 

Vottorð. 
Form vottorðsins er háð samþykki Siglingamálastofnunar ríkisins. Vottorðið 

má setja upp í líkingu við eftirfarandi: 

VOTTORÐ UM VIÐURKENNNT STYRKINGAREFNI TIL NOTKUNAR VIÐ 

SMÍÐI BÁTA ÚR GLERTREFJASTYRKTU PÓLÝESTER. 

Hér með vottast að afhent framleiðsla, sem skilgreind er hér fyrir neðan, hefur 

verið rannsökuð og viðurkennd af „..........).).).)......0...0 

(rannsóknarstofa viðurkennd af Siglingamálastofnuninni). Viðurkenning fram- 

leiðslunnar fór fram þann „08 framleiðslunúmer er 

FR Samkvæmt þeim skilyrðum sem gilda fyrir slíkri viðurkenningu 

hefur samkomulag um skyndiskoðanir verið gert við 

Innra framleiðslueftirlit er framkvæmt skv. ákvæðum í viðauka 1 í reglum um 

smíði skemmtibáta. 

Upplýsingar um framleiðsluna. 
Dagsetning og númer vottorðs .... 

Framleiðslumerki 

Stærðarmál og magn 

Rakainnihald 

Glóðartap Þ.AL 

Þráðarþungi rn 

Þungi flatareiningar 

Undirskrift framleiðanda 

eða fulltrúa hans.
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3.1. 

3.2. 

3.ð. 

34. 

VIÐAUKI 2. 

VARÐANDI VIÐURKENNINGU Á PÓLÝESTER OG SLITHÚÐ TIL NOTK- 

UNAR VIÐ SMÍÐI BÁTA ÚR GLERTREFJASTYRKTU PÓLÝESTER. 

ALMENNT. 

Með ósk um viðurkenningu á plastblöndu og slithúðarkvoðu skal senda Sigl- 
ingamálastofnuninni eftirfarandi upplýsingar til samþykktar: 

Upplýsingar skv. gr. 2. 
Upplýsingar um framleiðslu og framleiðsluhúsnæði skv. gr. 8. 

Ef hinar innsendu upplýsingar eru samþykktar, fer rannsókn á framleiðsl- 
unni fram skv. gr. 4. Viðurkenningin er aðeins gefin til 5 ára í senn. Skyndi- 
skoðun skal fara fram á viðurkenningartímabilinu skv. gr. 5. Ef framleið- 
andi gerir breytingar á framleiðslunni meðan á viðurkenningartímabilinu 
stendur, skal tilkynna það Siglingamálastofnuninni. Getur hún þá krafist 
nýrrar rannsóknar á framleiðslunni. Þegar viðurkenningartímabili lýkur, setur 
framleiðandi sótt um endurnýjun viðurkennigar, og skal ákvörðun um endur- 
nýjun þá tekin á grundvelli skyndiskoðanna. 

EFNISSKILGREINING. — HEIMILDARRIT. 

Framleiðandinn skal senda inn heimildarrit sem inniheldur allar upplýs- 
ingar um nauðsynlega efnisskilgreiningu, svo hægt sé að ganga úr skugga 
um raunveruleg gæði efnisins. Skulu heimildarritin innihalda minnst þær 
upplýsingar sem krafist er í gr. 4.2, 4.3, og 44. 

UPPLÝSINGAR UM FRAMLEIÐSLU OG FRAMLEIÐSLUHÚSNÆÐI. 

Veita skal eftirfarandi upplýsingar varðandi framleiðsluna: 

Hráefni. 

Hvernig eftirlit með framleiðslu hinna mismunandi hráefna fer fram, og 
hve víðtækt eftirlitið er. 

Framleiðsla. 

Framleiðsluútbúnað og framleiðsluhætti (aðeins í stórum dráttum). 

Framleiðslueftirlit. 

Þær rannsóknir sem fara fram meðan á framleiðslu stendur, þeir staðlar 
sem rannsókn á framleiðslunni byggist á, hve oft og á hvaða stigi fram- 
leiðslunnar þær fara fram. Einnig hvaða tækjabúnaður notaður er við rann- 
sóknirnar. 

Framleiðsluskipulag. 

Aðferð framleiðanda til að skilgreina hina mismunandi framleiðsluvöru í 
framleiðslunni. 

VIÐURKENNINGARMÁTI. 

Almennt. 
Í sambandi við viðurkenningu skal framleiðslustaður skoðaður. Þær rann- 
sóknir sem gr. 4.2., 4.3. og 44. gera kröfur til að framkvæmdar séu, skulu 

gerðar á rannsóknarstofu sem Siglingamálastofnunin ákveður. Ef framleið- 
andi óskar þess, geta rannsóknirnar farið fram í hans eigin rannsóknar- 
stofu undir eftirliti eftirlitsmanns frá Siglingamálastofnuninni. Með sérstöku 
samþykki Siglingamálastofnunarnnar geta rannsóknirnar farið fram við aðra 
rannsóknarstofu sem Siglingamálastofnunin viðurkennir.
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4.2. 

4.2.1. 

4.2.2. 

4.3. 

Ef eitthvað af þeim kröfum, sem tilgreindar eru í grein 4.2., 4.3. og 44. 
er ekki fullnægt við fyrstu rannsókn, getur framleiðslan viðurkennst, ef fram- 
leiðandi getur sýnt fram á að framleiðslan hafi uppfyllt kröfurnar í um- 
ræddri rannsókn síðast liðnar fjórar vikur og að því tilskildu að endurtekin 
rannsókn gefi fullnægjandi niðurstöðu. 

Kröfur þær sem getið er í gr. 4.2., 4.3. og 44. skulu rannsakaðar skv. 
stöðluðum aðferðum. Helst skal nota ISO-staðal ef hann er til, en annars 

ASTM, DIN og SPI. 

Pólýester. 

Pólýesterinn skal vera sérstaklega ætlaður til handlagningar eða sprautunar. 
Hann skal hafa góða vökva eiginleika og harðna nægilega við eðlilegan 
stofuhita. 

Eðliseiginleikar í fljótandi formi við stofuhita. 

Eðlisþyngd: Uppgefin eðlisþyngd framleiðanda. 
Seigja: Nafnseigja framleiðanda = 20%. Seigjan mælist með 

hreyfings aðferð. Við næstum lágmark seigju með Kon 
og Plate seigjumæli en við meiri seigju t.d. Brookfield 
seigjumæli. 

Sýrumagn: Nafnmagn framleiðanda  10%. 

Einliðuinnihald 
(venjulega styren):  Nafninnihald framleiðanda  2%. 
Innihald ólif- 
rænna efna: Undir 5%: nafninnihald framleiðanda. Yfir 5%, háð 

sérstöku samkomulagi. 
Stirðnunartími: Uppgefin stirðnunartími hjá framleiðanda. 
Hydroksylmagn: Nafnmagn framleiðanda *20%. 

Eðliseiginleikar í hörðnuðu formi við stofuhita. 
Samdráttur við 
hörðnun: Samdráttur efnisins uppgefin af framleiðanda. 
Eðlisþyngd: Eðlisþyngd uppgefin af framleiðanda. 
Harka: Minnst 40 Barcol (GY£ZJ 934-1). 

Rannsókn skal framkvæmd skv. ASTM D2583-67. 
Rannsókn skal framkvæmd á fullhörðnuðum prófsýn- 
um og harka allra sýnanna sefin upp. Prófsýnin skulu 
hafa harðnað í minnst 25 klst. áður en rannsókn fer 
fram. 

Myýkingarpunktur: Nafnmýking uppgefin af framleiðanda = 5%. 
Vatnsaðlögun: Hámark 100 mg/prófsýni eftir að fullharðnað prófsýni 

hefur legið á kafi í tilbúnu saltvatni (DIN 509000) í 28 

sólarhringa. Rannsókn skal framkvæmd skv. ISO/R 
62-1958. Stærð prófsýna skal vera 50 x 50 x 4 mm lx 
1 x 0.5 mm. 

Styrkur. 

Togþol: minnst 450 kp/em?. 
Beygjubrotþol: minnst 800 kp/em?. 
Brotlenging: minnst 1.5% (ISO/R 527-1966). 

Fjaðurstuðull: minnst 30,000 kp/em?2. 

Slithúð utan. 
Slithúðarkvoðan skal vera úr pólýester. Kvoðan skal harðna fullnægjandi 
við vanalegan stofuhita. Slithúðarkvoðan skal almennt vera af gerð úr ísoftal-
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4.3.1. 

4.3.2. 

4.4. 

sýru — pólýester. Notkun annarra tegunda skal borin undir Siglingamála- 
stofnunina til samþykktar. Fyrir pólýester, sem notaður er í kvoðuna, skal 

gefa upp þær upplýsingar sem getið er í gr. 4.2. 

Eðliseiginleikar í fljótandi formi við stofuhita. 
Eðlisþyngd: Eðlisþyngd uppgefin af framleiðanda. 
Seigja: Nafnseigja uppgefin af framleiðanda = 20% (Kon og 

Plate/Brookfield). 

Sýrumagn: Nafnmagn uppgefið af framleiðanda * 10%. 

Einliðuinnihald 
(venjulega styren): Nafninnihald uppgefið af framleiðanda * 2%. 
Stirðnunartími: Stirðnunartími uppgefin af framleiðanda. 

Eðliseiginleikar í hörðnuðu formi við stofuhita. 

Samdráttur við 
hörðnun: Samdráttur efnis uppgefin af framleiðanda. 
Harka: Minnst 35 Barcol. 
Myýkingarpunktur: Nafnmyýking uppgefin af framleiðanda = 5%. 
Vatnsaðlögun: Hámark 80 mg/prófsýni. 
Þekjumöguleikar: Þekjumöguleikar á allt að 0.6 mm þykkt. 

Styrkur 
Togþol: Togþol uppgefið af framleiðanda. 
Beygjubrotþol: Beygjubrotþol uppgefið af framleiðanda. 
Brotlenging: Minnst 2.5% (ISO/R 527-1966). Rannsókn framkvæm- 

ist í fyrsta lagi 24 klst. eftir framleiðslu prófsýnisins. 
Fjaðurstuðull: Fjaður uppgefið af framleiðanda. 
Höggseigla: Höggseigla uppgefin af framleiðanda. 

Slithúð innan. 
Slithúðarkvoða skal vera úr pólýester. Fyrir pólýester sem notaður er í 
kvoðuna skal gefa upp þær upplýsingar sem getið er í gr. 4.2. Til viðbótar 
því skal athuga þekjumöguleika skv. kröfum um slithúð að utan. 

SKYNDISKOÐUN. 

Meðan á viðurkenningartímabilinu stendur skal fara fram skyndiskoðun. 

Skýrsla um rannsókn framleiðanda á framleiðslunni skal vera fyrir hendi 
ef eftirlitsmaður óskar. 

Skyndiskoðanir hinnar einstöku framleiðslu skal vera athugun á eftir- 
farandi eiginleikum: 
Pólýester: Seigja (Kon og Plate/Brookfield). 

Sýrumagn. 
Einliðuinnihald. 
Stirðnunartími. 
Harka. 

Slithúð: Auk ofangreindra atriða: 
Þekjumöguleikar. 

Sömu kröfur skulu gerðar og til viðurkenningar. Skyndiskoðun skal fram- 
kvæmd eftir sömu reglum og gilda um viðurkenningu sjá gr. 4.1. 

Ef niðurstöður skyndiskoðana uppfylla ekki kröfur þar um, getur viður- 
kenning gilt áfram ef framleiðandi getur sýnt fram á að umrædd rannsókn 
hafi uppfyllt kröfur s.1. 4 vikur fyrir skyndiskoðun, ef endurtekin rannsókn 

gefur fullnægjandi niðurstöðu. Auk rannsókna, sem gerðar eru við skyndi- 

skoðanir, getur Siglingamálastofnunin krafist sýna úr framleiðslunni til rann- 

sókna.
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6. SKILRÍKI. 

6.1. Almennt. 
Með hverri sendingu hráefnis skal fylgja með vottorð útfyllt af framleiðand.a 
Niðurstöður sem upp eru gefnar á vottorðinu skulu vera úr rannsókn á hinni 
umræddu sendingu eða samsvarandi framleiðslu framleiddri á sama hátt og 
sama tíma. 

6.2. Vottorð. 
Form vottorðsins er háð samþykki Siglingamálastofnunar ríkisins. Vottorðið 
má setja upp í líkingu við eftirfarandi: 

VOTTORÐ UM VIÐURKENNDA #0... TIL NOTKUNAR 

VIÐ SMÍÐI BÁTA ÚR GLERTREFJASTYRKTU PÓLÝESTER. 

Hér með vottast að afhent framleiðsla, sem skilgreind er hér fyrir neðan 

hefur verið rannsökuð og viðurkennd af „........)..0).0.0....0.00.. 

(rannsóknarstofa viðurkennd af Siglingamálastofnuninni). 

Viðurkenning framleiðslunnar fór fram þann ......))))). og fram- 

leiðslunúmer er ........................... Samkvæmt þeim skilyrðum sem gilda fyrir 

slíkri viðurkenningu, hefur samkomulag um skyndiskoðanir verið gert við 

Innra framleiðslueftirlit er framkvæmt skv. ákvæðum í viðauka 2 í reglum 

um smíði skemmtibáta. . 
Upplýsingar um framleiðsluna „........ BNA 

Dagsetning og númer vottorðs „rr 

6.2.  Framleiðslumerki „rr 

Stærðarmál og Magn „rr 

Fyrir pólýester: seigja (Kon og 
Plate/Broo0kfield) 

SÝTUMAÐN 

einliðuinnihald „rn 
stirðnunartími „a 
harka rr 
þekjumöguleikar „a 

Fyrir slithúð utan: seigja (Kon og 
Plate/Broo0kfi€ld) 
SÝTUMAÐN |... 

einliðuinnihald 
stirðnunartími „a 
harka „rr 
þekjumöguleikar „a 

Fyrir slithúð innan: seigja (Kon og 
Plate/Broo0kfield) 
SÝTUMAÐN „rr 
einliðuinnihald 
stirðnunartími 
harka „rr 

Undirskrift framleiðanda 

eða fulltrúa hans. 

B 123
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REGLUGERÐ 

um takmörkun leigubifreiða í Keflavík og ráðstöfun atvinnuleyfa. 

I. KAFLI. 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 
Tala allt að 8 farþega leigubifreiða til mannflutninga í Keflavík skal á meðan 

bæjarstjórn Njarðvíkurbæjar og hreppsnefndir Miðnes- og Hafnarhrepps ekki 
leyfa fólksbifreiðastöðvar, hver í sínu lögsagnarumdæmi, fyrir aðrar bifreiðar en frá 
bifreiðastöðvum í Keflavík miðuð við íbúatölu í lögsagnarumdæmum Keflavíkur og 
Njarðvíkurbæjar, Miðnes- og Hafnarhrepps, þannig að ein bifreið komi á hverja 
300 íbúa, sem þar eiga lögheimili, samkvæmt nýjustu skýrslum Hagstofu Íslands. 

Þar til rétt hlutföll samkvæmt framansögðu eru fengin skal úthluta fjórða 
hverju leyfi, er losnar og einu leyfi fyrir hverja 1000 íbúa fjölgun. 

2. gr. 
Enginn bifreiðastjóri má aka allt að 8 farþega leigubifreið til mannflutninga 

í Keflavík, nema hann hafi afgreiðslu hjá bifreiðastöð í Keflavík og hafi öðlast 
atvinnuleyfi sem leigubifreiðarstjóri í Keflavík. 

Þeim leyfishöfum, sem að staðaldri hafa látið aðra aka bifreið sinni, sem leigu- 
bifreið til mannflutninga í útgerðarleyfum sínum, skal ef þeir æskja þess, heimilt 
að hafa þann hátt á áfram, þar til leyfishafi byrjar aftur sjálfur, þótt bifreiðar- 
stjórinn hafi ekki atvinnuleyfi, enda sé bifreiðarstjórinn í stéttarfélagi bifreiðastjóra 
í Keflavík. 

3. gr. 
Leigubifreiðastjórar, sem ekki hafa afgreiðslu hjá bifreiðastöð í Keflavík hafa 

ekki atvinnurétt þar, nema eftir kvaðningu fyrirfram. 

4. gr. 
Í Keflavík skal ávallt vera a.m.k. ein bifreiðastöð opin alla nóttina. Bif- 

reiðastjórum er skylt að hlíta þeim reglum, sem stjórn viðkomandi bifreiðastöðva 
kann að setja Í samráði við stéttarfélag bifreiðastjóra, því til tryggingar að ekki sé 
tilfinnanlegur skortur á leigubifreiðum vissan hluta sólarhringsins. 

II. KAFLI. 

Úthlutun atvinnuleyfa. 
5. gr. 

Bifreiðastjóri, sem óskar að fá atvinnuleyfi, sem leigubifreiðarstjóri, skal sækja 
um það á þar til gerðum eyðublöðum til Bifreiðastjórafélagsins Fylkis fyrir 1. okt. 
ár hvert. 

Umsókninni skal fylgja: 
a. Vottorð frá bifreiðastöð í Keflavík um að umsækjandi geti fengið þar afgreiðslu, 

fái hann úthlutað atvinnuleyfi. 
b. Hegningarvottorð. 
c. Vottorð frá manntalsskrifstofunni um að umsækjandi eigi lögheimili á félags- 

svæði Fylkis. 
d. Afrit skattframtals sl. 3 ár. 

Við úthlutun atvinnuleyfa skal starfsaldur bifreiðarstjóra við akstur allt að 8 
farþega leigubifreiða jafnan lagður til grundvallar, þannig að sá sem lengstan starfs-
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aldur hefur gengur fyrir, nema sérstakar ástæður mæli því í gegn, enda eigi hann 
lögheimili og hafi búsetu á félagssvæði Fylkis. 

Uthlutunarmönnum er þó heimilt að víkja frá meginreglu greinar þessarar Í 
sérstökum undantekningartilvikum. 

Bifreiðastjórar, sem hafa haft atvinnuleyfi en lagt það inn hafa forgangsrétt 
til atvinnuleyfis í næstu tvö ár frá því það var lagt inn, minnst í 6 mánuði, þó getur 
sá, sem fær úthlutað atvinnuleyfi í fyrsta sinn ekki lagt leyfið inn með forgangs- 
rétti fyrr en eftir 3 ára stöðugt starf. 

6. gr. 
Atvinnuleyfi skulu gefin út af tveimur mönnum, sem hér eftir eru nefndir 

úlhlutunarmenn í reglugerð þessari. Skal annan þeirra tilnefna af stjórn Bifreiða- 
stjórafélagsins Fylkis en hinn skipar ráðherra án tilnefningar. Úthlutunarmenn séu 
leigubifreiðastjórar að aðalstarfi, ekki má þó skipa stjórnarmenn stéttarfélags bif- 
reiðasljóra til starfans. Ef tvær bifreiðastöðvar eru á félagssvæðinu skulu úthlutunar- 
menn vera einn frá hvorri bifreiðastöð. Skulu atvinnuleyfi og tilkynningar um ai- 
vinnuleyfi undirrituð af úthlutunarmönnum. Tilnefningin er til þriggja ára í senn. 

Stjórn Bifreiðastjórafélagsins Fylkis skal senda úthlutunarmönnum rökstuddar 
tillögur um úthlutun atvinnuleyfa. 

Verði ágreiningur á milli úthlutunarmanna sker samgönguráðuneytið úr. 
Atvinnuleyfin skulu tölusett og bundin við nafn leyfishafa. Leyfin skulu vera 

í vörslu Bifreiðastjórafélagsins Fylkis sem síðan tilkynnir útgáfuna, sbr. 2. mgr. 9. gr. 
Engum má úthluta fleiri en einu atvinnuleyfi. 
Uthlutunarmönnum er einnig skylt að líta eftir að ákvæðum reglna og laga um 

leigubifreiðar og reglugerðar þessarar sé fylgt og er þeim heimilt að afturkalla at- 
vinnuleyfi um stundarsakir brjóti leyfishafi af sér, eða fyrir fullt og allt, ef um 
alvarleg eða ítrekuð brot er að ræða. Slíkum úrskurðum má áfrýja til samgönguráðu- 
neytisins. 

7. gr. 
Óheimilt er að veita bifreiðarstjóra atvinnuleyfi, nema hann skuldbindi sig til 

að stunda akstur eigin leigubifreiðar sem fulit starf og sæki um upptöku í stéttar- 
félag bifreiðastjóra í Keflavík. 

Þeir bifreiðasijórar, sem vinna störf þau, sem talin eru í b-lið 14. gr., halda 
óskertum rétti sínum, þótt þeir stundi ekki akstur bifreiðar sem aðalstarf. 

8. gr. 
Hverri bifreiðastöð er skylt að láta úthlutunarmönnum í té, í septembermánuði 

ár hvert, skrá yfir allar bifreiðar, sem þar hafa afgreiðslu. Í skrá þessari skal tilgreint 
skrásetningarnúmer bifeiða, nafn og heimilisfang bifeiðarstjóra og bifreiðareiganda. 

TI. KAFLI. 

Nýting leyfis. 

9. gr. 
Leyfishafa er heimilt að hafa bifreið sína í afgreiðslu hjá hverri þeirri bifreiða- 

stöð í Keflavík sem hann getur fengið afgreiðslu hjá, enda sé bifreiðastöðin viður- 
kennd af bæjarstjórn Keflavíkur. 

Óheimilt er bifreiðastöð að taka bifreið í afgreiðslu fyrr en tilkynning um útgáfu 
alvinnuleyfis eða flutning milli stöðva hefur borst frá stéttarfélagi bifreiðstjóra. 

Nú vill leyfishafi flytja sig á aðra bifreiðastöð, og skal hann þá afhenda stéttar- 
félagi bifreiðastjóra yfirlýsingu frá þeirri stöð sem hann hyggst flytja á, um að 
hann geti fengið þar afgreiðslu. Sé leyfishafi skuldlaus við bifreiðastöð þá, sem 
lefishafi flytur frá, skal stéttarfélag bifreiðastjóra staðfesta flutninginn þegar í stað.
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10. gr. 
Leyfishafa er óheimilt að láta atvinnuleyfi sitt af hendi á nokkurn hátt, nema til 

stéttarfélags bifreiðastjóra, sem tilkynnir það þegar úthlutunarmönnum. 
Leyfishafi, sem af einhverjum ástæðum getur ekki rekið leigubifreið samkvæmt 

leyfi sínu, eða notað það á annan hátt löglega, getur haldið leyfisréttindum sínum 
Í allt að því 6 mánuði. Ef sérstaklega stendur á, seta úthlutunarmenn framlengt þenn- 
an frest, enda óski leyfishafi þess. 

Uthlutunarmenn geta innkallað atvinnuleyfi leyfishafa hafi hann ekki notfært sér 
það í 6 mánuði eða lengur og ekki sótt um frest. Skulu úthlutunarmenn tilkynna 
leyfishafa innköllun leyfisins með ábyrgðarbréfi. Hafi leyfishafi ekki óskað eftir 
framlengingu leyfisins og fært fram ástæður, sem úthlutunarmenn geta tekð til greina, 
innan 30 daga, hefur hann fyrirgert rétti sínum til leyfisins. 

Nú notar leyfishafi ekki atvinnuleyfi sitt í lengri eða skemmri tíma, en heldur 
því þó, sbr. 2. mgr., og er þá bifreiðastöð óheimilt að taka annan í afgreiðslu í hans 
stað á meðan. 

Leyfishafi getur misst atvinnuréttindi sín, ef hann er fjarverandi tvo mánuði eða 
lengur, án þess að hafa tilkynnt viðkomandi bifreiðastöð fjarveru sína og orsakir 
hennar. Stöðvarstjóri skal þá tilkynna fjarveruna stjórn stéttarfélagsins, en hún ber 
málið undir úthlutunarmenn, sem ákveða hvort svipta skuli leyfishafa atvinnuleyfi 
eða ekki. 

Hafi leyfishafi ekki átt bifreið í 1 ár eða lengur hefur hann fyrirgert rétti sin- 
um til atvinnuleyfisins. 

11. gr. 
Brjóti leyfishafi eitthvað það af sér, að dómi bifreiðastöðvarstjóra, að segja 

beri leyfishafa upp afgreiðslu um stundarsakir, er viðkomandi bifreiðastöðvarstjóra 
heimilt að segja leyfishafa upp afgreiðslu í allt að 5 sólarhringa í fyrsta skipti, en 
allí að því 10 sólarhringa í annað skipti. 

Skulu slíkar uppsagnir og tilefni þeirra skrásettar hjá viðkomandi bifreiðastöð 
og tilkynntar úthlutunarmönnum jafnóðum. 

Telji bifreiðastöðvarstjóri ástæðu til að víkja leyfishafa úr afgreiðslu oftar, 
lengri tíma eða fyrir fullt og allt, skal viðkomandi bifreiðastöð leggja málið fyrir út- 

hlutunarmenn. Skulu úthlutunarmenn, innan 15 daga, úrskurða, hvort útiloka skuli 

umræddan Þbifreiðastjóra frá afgreiðslu og hve langan tíma eða alveg. 
Telji úthlutunarmenn ástæðu til að segja leyfishafa upp afgreiðslu um lengri eða 

skemmri tíma, skal atvinnuleyfi leyfishafa vera í vörslu þeirra, meðan uppsögn 
afgreiðslunnar stendur. 

Viðkomandi bifreiðastöð er skylt að taka leyfishafa í afgreiðslu aftur að af- 
greiðslubanni loknu, ef leyfishafi æskir þess. 

Nú æskir leyfishafi ekki að afgreiðslubanni loknu að fara til þeirrar bifreiða- 
stöðvar, sem hann var hjá, skal hann þá innan 30 daga útvega sér afgreiðslu hjá 
annarri bifreiðastöð, en takist honum það ekki, hefur hann fyrirgert rétti sínum til 
leyfisins og fellur það þá til úthlutunar að nýju, nema úthlutunarmenn ákveði 
annað. 

Báðir aðilar hafa rétt til að skjóta úrskurði úthlutunarmanna til samgönguráðu- 
neytisins, innan 6 daga frá birtignu úrskurðarins, ef um er að ræða útilokun í 6 
mánuði eða lengri tíma, eða ef ágreiningur er um afgreiðslu málsins hjá úthlut- 

unarmönnum. 

12. gr. 
Nú hættir leyfishafi að reka leigubifreið samkvæmt atvinnuleyfi sínu og segir 

atvinnuleyfinu upp. Skal hann þá skrá yfirlýsingu þar að lútandi á atvinnuleyfi sitt,
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og síðan ráðstafa úthlutunarmenn leyfinu samkvæmt reglugerð þessari. Tilkynna 
skal þetta til bifreiðastöðvar þeirrar, sem hann hafði afgreiðslu hjá. 

13. gr. 

Óheimilt er að hafa vaktaskipti bifreiðastjóra á leigubifreiðum, nema báðir hafi 
atvinnuleyfi, þó getur samgönguráðuneytið ákveðið í samráði við stjórn stéttar- 
félags bifreiðastjóra, verði tilfinnanlegur skortur leigubifreiða í bænum, að út verði 
gefnar tímabundnar undanþágur frá greindu banni eftir reglum sem samgönguráðu- 

neytið þá setur. 
Einnig er stjórn stéttarfélags leigubifreiðastjóra skylt að veita undanþágu í 

eftirgreindum tilvikum: 

a. Þurfi leyfishafi á endurhæfingu að halda að undangengnum veikindum, enda 
leggi hann fram yfirlýsingu frá lækni þeim sem hann hefur verið í meðferð 
hjá um að endurhæfing sé honum nauðsynleg um takmarkaðan tíma. 

bh. Heimilt má launþega að aka í atvinnuleyfi vinnuveitanda síns öðrum bíl en 
vinnuveitenda, sé um að ræða stopp vegna bilunar í minnst 7 daga eða lengur. 

Skal stjórn stéttarfélagsins athuga réttmæti umsókna samkvæmt grein þessari 
hverju sinni. 

14. gr. 
Leyfishafa er óheimilt að láta annan mann en þann, sem hefur atvinnuleyfi 

aka fyrir sig, nema í eftirgreindum tilfellum, að fenginni undanþágu samkvæmt 

15. gr.: 

a. Ef leyfishafi er veikur, enda sanni hann veikindi sin með vottorði læknis. 

b. Ef leyfishafi er að vinna í þágu stéttarfélags hifreiðastjóra, bifreiðastöðva þeirra, 
er reglugerð þessi nær til, eða þeirra stofnana verkalýðssamtakanna, sem við- 
komandi stéttarfélag bifreiðastjóra á aðild að. 

c. Ef leyfishafi deyr, heldur maki hans atvinnuleyfinu í 
hans, ef maki æskir þess, enda sé bifreiðastjórinn félagi 
stjóra. 
Heimilt skal að framlengja tíma þennan, mæli sérstakar ástæður til þess, en þó 
ekki lengur en 1 ár hverju sinni. 

d. Stéttarfélag bifreiðastjóra skal heimila leyfishöfum að láta aka fyrir sig á orlofs- 
tíma, þó eigi lengur en allt að 4 vikum árlega, enda lýsi leyfishafi því yfir, að 
hann sé að fara í orlof. 

allt að 3 ár, frá dauða 

í stéttarfélagi bifreiða- 

15. gr. 
Vilji leyfishafi öðlast undanþágu samkvæmt 138. eða 14. gr., skal hann sækja 

um það skriflega til stéttarfélags bifreiðastjóra. Umsókninni skal fyglja vottorð frá 
bifreiðastöð leyfishafa um. að hún samþykki þann ökumann, sem leyfishafi vill, að 
aki bifreiðinni. 

Bifreiðastjórafélaginu er þá skylt að veita undanþáguna, og skal hún vera skrif- 
leg, tímabundin og tekið fram, hvað í henni felst. Er viðkomandi bifreiðarstjóra 

skylt að bera slíka undanþágu á sér, er hann er við akstur, og sýna trúnaðarmönnum 
stéttarfélagsins, ef þeir æskja þess. 

Bifreiðastjórafélagið skal halda skrá yfir veittar undanþágur samkvæmt framan- 
sögðu. 

     

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum um leigubifreiðar nr. 36 9. maí 
1970, staðfestist hér með til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum
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þeim sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 6 7. janúar 1963, 
með áorðnum breytingum samkvæmt reglugerð nr. 164 19. júlí 1966. 

Samgönguráðuneytið, 11. des. 1978. 

Ragnar Arnalds. 

Kristinn Gunnarsson. 
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REGLUGERÐ 

fyrir heilsuhæli N. L. F. Í., Hveragerði. 

1. gr. 

Stofnunin er eign Náttúrulækningafélags Íslands en rekin sem sjálfseignarstofnun 
með sjálfstæðan fjárhag. 

2. gr. 
Stjórn stofnunarinnar er skv. gr. 30.2. laga 57/ 1978 um heilbrigðisþjónustu, 

þannig skipuð, að starfsmannaráð hælisins kýs einn stjórnarmann, hreppsnefnd 
Hveragerðishrepps einn mann og N. L. F. Í. þrjá menn. Um kjörtímabil stjórnar- 
manna ákveða þeir, sem þá kjósa. Þó skal enginn kosinn til lengri tíma en 4ra ára Í 
senn. 

3 
Varastjórnendur skulu valdir á sama hátt og aðalmenn. 

4. gr. 
Stjórn hælisins skiptir sjálf með sér verkum. Stjórnin heldur fundi svo oft 

sem þörf krefur eða þegar 2 stjórnarmenn óska þess. Afl atkvæða ræður úrslitum 
allra mála, sem tsjórninni er falið að ráða. 

Fundur er lögmætur, ef meirihluti stjórnar situr fund. 

5. gr. 
Stjórn stofnunarinnar ræður framkvæmdastjóra, hjúkrunarforstjóra og yfir- 

lækni í samráði við stjórn N. L. F. Í. og skv. 1. 57/1978 um heilbrigðisbjónustu. 

6. gr. 
Framkvæmdastjóri og hjúkrunarforstjóri ráða annað starfsfólk hælisins og 

ákveða því kjör í samræmi við gildandi kjarasamninga á hverjum ma. Verkaskipt- 
ing framkvæmdastjóra og hjúkrunarforstjóra í ráðningarmálum skal vera sem lík- 
ust því, er viðtekið er á ríkisspítölunum, þó þannig, að hjúkrunarforstjóri skal jafn- 
an hafa samráð við yfirlækni hælisins um ráðningu hjúkrunar- og nuddfólks. 

7. gr. 
Framkvæmdastjóra, hjúkrunarforstjóra og yfirlækni skal heimilt að sitja fundi 

stjórnar hælisins og hafa har málfrelsi og tillögurétt. 

8. gr. 
Heilsuhælisstjórn skal gera þróunar- og rekstraráætlanir fyrir Heilsuhælið. 

Slík áætlanagerð skal ávallt vera gerð a. m.k. 2 ár fram í tímann, en vera í árlegri 
endurskoðun og unnin í nánu samstarfi við yfirlækni, framkvæmdastjóra og hjúkr- 

unarforstjóra.
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9. gr. 
Stjórn N.L.F.Í. tekur ákvarðanir um allar fjárfestingar, sem daggjöld fyrir 

sjúklinga hrökkva ekki fyrir, svo og um allar meiriháttar breytingar á rekstri 
hælisins að formi eða markmiði. Að öðru leyti skal stjórn hælisins sjá um að rekstr- 
arútgjöld hælisins séu jafnan innan þeirra marka, er tekjur hælisins leyfa. 

10. gr. 
Reikningsár stofnunarinnar er almanaksárið. Reikningar, endurskoðaðir af lög- 

giltum endurskoðanda, skulu lagðir fyrir stjórn N.L.F.Í., til samþykktar. 

11. gr. 
Þóknun fyrir stjórnarstörf hælisstjórnar úrskurðar stjórn N.L. F. Í. 

12. gr. 
Reglugjörð þessi er sett samkv. lögum nr. 57/1978 og gildir frá staðfestingar- 

degi sínum. Hún tekur hins vegar ekki til stofnunar eða slita eldri ráðningarsamn- 
inga eða fjárhagsskuldbindinga, sem stjórn N.L. F. Í hefur löglega gjört samkvæmt 
samþykktum félagsins. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 29. desember 1978. 

Magnús H. Magnússon. 

Páll Sigurðsson . 

29. desember 1978. N Nr. 453. 

BÆJANOÖFN 

Menntamálaráðuneytið hefur — samkvæmt lögum nr. 35 18. febrúar 1953 um 
bæjarnöfn o. fl. — gefið út leyfisbréf fyrir eftirgreindum nöfnum á árinu 1978: 

Gullbringusýsla: 

Garður á þéttbýliskjarna í Gerðahreppi. 

Kjósarsýsla: 

Gil á þjónustubýli í landi Vallár, Kjalarneshreppi. 

Borgarfjarðarsýsla: 

Björk lí á garðyrkjubýli í landi Bjarkar, Reykholtsdalshreppi. 
Reitur á garðyrkjubýli í landi Bjarkar, Reykholtsdalshreppi. 

Dalasýsla: 

Lyngbrekka á nýbýli í landi Orrahóls, Fellsstrandarhreppi. 

Vestur-Húnavatnssýsla: 

Staðarflöt í þjónustubýli í landi Staðar, Staðarhreppi. 

Skagafjarðarsýsla: 

Árgerði á nýbýli í landi Sólheima, Staðarhreppi. 
Glaumbær II á nýbýli í landi Glaumbæjar, Seyluhreppi.
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Norður-Þingeyjarsýsla: 

Núpskatla IH á þjónustubýli í landi Núpskötlu Prestshólahreppi. 

Norður-Múlasýsla: 

Hofteigur á jörðunum Hofteigi og Hofteigi IT, Jökuldalshreppi. Jafnframt var nafnið 
Hofteigur II fellt niður. 

Rangárvallarsýsla: 

Borg í stað nafnsins Litla-Rimakot á byli í Djúpárhreppi. 

Árnessýsla 
Ásland á garðyrkjubýli í landi Högnastaða, Hrunamannahreppi. 
Oddgeirshólar TV á nýbýli í landi Oddgeirshóla HI, Hraungerðishreppi. 
Hvoll H á smábýli í landi Hvols, Ölfushreppi. 
Hlöðutún á smábýli í landi Árbæjar, Ölfushreppi. 

Menntamálaráðuneytið, 29. desember 1978. 

F.h.r. 

Birgir Thorlacius. 
  

Runólfur Þórarinsson. 

Nr. 454. 18. desember 1978. 

SAMÞYKKT 

um forkaupsrétt Neskaupsstaðar að fasteignum í Neskaupsstað. 

Neskaupsstað er áskilinn forkaupsréttur að eftirtöldum fasteignum í Neskaups- 
stað. 

Egilsbraut 3, eigandi Kf. Fram. 
Egilsbraut 5 og 7, eigendur Vigfús Guttormsson, Vigfús Guðmundsson og 

Hilmar Símonarson. 
Egilsbraut 9, eigendur Pétur Óskarsson, Ámundi Loftsson, Jón Pétursson og 

Skarphéðinn Guðmundsson. 
Egilsbraut 11, eigandi Egilsbraut 11 h.f. 
Egilsbraut 13, eigandi Jóhann Gunnarsson. 

Egilsbraut 14 og 16, sjóhús. eigandi Guðrún Eiríksdóttir. 
Egilsbraut 29, sjóhús, eigandi Rafsilfur h.f. 
Egilsbraut 24, sjóhús, eigandi Sigurjón Jónsson. 
Hafnarbraut 1, eigandi Óskar Jónsson. 
Hafnarbraut 2A. eigandi Kf. Fram. 
Hafnarbraut 13, eigendur Lúðrasveit Neskaupsstaðar og Kf. Fram. 
Hafnarbraut 23, pakkhús, eigendur Kári Hilmarsson og Egill Bjarnason. 
Hafnarbraut 25, pakkhús, eigandi Clipper h.f. 
Hafnarbraut 39, sjóhús, eigandi Hafbjörg h.f. 
Hafnarbraut 51, sjóhús, eigendur Þorbergur og Þórður Sveinssynir. 
Hólsgata 9, Melabúðin, eigandi Aðalsteinn Halldórsson. 

Miðstræti 7, eigandi Ólöf Stefánsdóttir.
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Strandgata 2, eigandi Halldór Hinriksson. 
Strandgata 11, eigandi Stefán Höskuldsson. 
Strandgata 13, sjóhús, eigendur Stefán Höskuldsson og Garðar og Óskar 

Lárussynir. 
Strandgata 15, sjóhús, eigandi Guðmundur Bjarnason, Strandgötu 10. 
Strandgata 17, Nýhöfn, eigandi Guðmundur Bjarnason, Urðarteigi 23. 

Strandgata 19, sjó- og fiskverkun, eigandi Ölver h.f. 
Strandgata 21, sjóhús, eigandi Db. Gísla Bergsveinssonar. 
Hafnarbraut 26, eigendur Myndlistafélagið og Árni Þormóðsson o. fl. 
Mýrargata 2, eigandi Haukur Ólafsson. 
Myýrargata 8, eigandi Axel Magnússon. 
Mýrargata 43, fjárhús og hlaða, eigandi Sigurður Halldórsson. 
Skólavegur 1, eigandi Kristrún Guðjónsdóttir. 
Þórhólsgata 2, eigandi Þóra Þórisdóttir. 
Þórhólsgata 6, eigandi Birna Magnúsdóttir. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Neskaupsstaðar hefur gert samkvæmt heimild 
í 26. gr. skipulagslaga nr. 19 21. maí 1964 sbr. lög nr. 22/1932, öðlast þegar gildi og 
gildir í 5 ár frá dagsetningardegi hennar að telja og birtist til eftirbreytni öllum 
þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 18. desember 1978. 

F. hr. 

Hallgrímur Dalberg. 

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

29. desember 1978. Nr. 455. 

REGLUGERÐ 

um heimilisþjónustu í Bolungarvík. 

1. gr. 
Félagsmálaráð í umboði bæjarstjórnar fer með yfirstjórn heimilisþjónustunnar 

í Bolungarvík. Dagleg umsjón með framkvæmd þessara mála er í höndum bæjar- 
stjóra, eða annars starfsmanns er það væri falið sérstaklega. 

2. gr. 
Hlutverk heimilisþjónustunnar er að veita hjálp á heimilum að tilvísan læknis, 

hjúkrunarkonu, ljósmóður eða öðrum tilvísunum, sem Félagsmálaráð metur gildar, 
að hjálpar, annarrar en hjúkrunar, sé þörf vegna elli, sjúkdóma, örorku, barnsburðar, 
slysa, dauðsfalla eða af öðrum ástæðum. Hjálpin veitist þann tíma og á þann hátt sem 
félagsmálaráð metur að nauðsyn sé hverju sinni. 

Heimilisþjónustan felur í sér eftirfarandi atriði: 
1. Aðstoð við aldraða, í þeim tilgangi að gera þeim kleift að dvelja lengur í heima- 

húsum. 
2. Aðstoð við sjúklinga í heimahúsum, í þeim tilgangi að stytta sjúkrahúsvist, eða 

jafnvel koma í veg fyrir hana. 
3. Aðstoð við fatlaða, sem búa einir. 

4. Önnur tilfelli, sem meta þarf hverju sinni. 

B 124
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3. gr. 
Félagsmálaráð ákveður hvert form skuli vera á umsóknum um heimilisaðstoð. 

4, gr. 
Fyrir heimilisþjónustu samkvæmt reglugerð þessari, skal sá er hjálpar nýtur 

greiða eftir gjaldskrá, er bæjarstjórn Bolungarvíkur setur og ráðherra staðfestir. 
Heimilt er Félagsmálaráði að víkja frá þeirri gjaldskrá til lækkunar, er sérstakar 

ástæður eru fyrir hendi. 

ð. gr. 
Skrifstofa Bolungarvíkurkaupstaðar annast bókhald og fjárreiður heimilisþjón- 

ustunnar og skulu reikningar endurskoðast árlega með sama hætti og reikningar 
bæjarsjóðs. 

6. gr. 
Félagsmálaráð gerir skýrslu um starfsemina fyrir hvert ár og leggur skýrsluna 

fyrir bæjarstjórn ásamt öðrum ársskýrslum er varða rekstur Félagsmálaráðs. 
Reglugerð þessi, sem bæjarstjórn Bolungarvíkur hefur samið og samþykkt, 

staðfestist hér með, samkvæmt lögum nr. 10 25. janúar 1952, um heimilishjálp í við- 
lögum, sbr. lög nr. 34 10. apríl 1974 um breytingu á þeim lögum, til að öðlast gildi 
þegar í stað og birtist öllum þeim, til eftirbreytni sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið 29. desember 1978. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 456. . 20. desember 1978. 

AUGLYSTING 

um umferð í Reyðarfjarðarkauptúni. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40, 1968 og að fengnum tillögum 
hreppsnefndar Reyðarfjarðarhrepps hefur eftirfarandi verið ákveðið: 

1. Heiðarvegur að Austurvegi verður aðalbraut fyrir öllum aðliggjandi götum. 
2. Stöðvunarskylda verður úr Mánagötu gagnvart Austurvegi. 
3. Á Brekkugötu skal vera einstefnuakstur frá Búðareyri til austurs. 

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 Reyðarfjarðarkaup- 
túni, sem brjóta í bága við ákvæði auglýsingar þessarar. 

Sýslumaðurinn í Suður-Múlasýslu, 20. desember 1978. 

Bogi Nilsson.
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REIKNINGUR 

Líknarsjóðs Margrétar Árnadóttur, Alviðru. 
Rekstrarreikningur 1978. 

  

Tekjur 
Vextir af sparisjóðsbók 12445 .........200000.0000 00. kr. 109432.00 
Vextir af vaxtaaukareikn. 1255 ..........00.0000 000... s.n — 326 040.00 

Kr. 435 472.00 

Gjöld: 
Tekjuafgangur ............0222..2000.0 nn kr. 436472.00 

  

Kr. 435 472.00 

Efnahagsreikningur pr. 31.12. 1978. 

Eignir: 
Sparisj.bók 19445 .........0.00 0000 kr. 705 161.00 
Vaxtaaukar. ...........2..2002 00. .e nn — 1326 050.00 

kr. 2031 201.00   

  

Kr. 2031 201.00 

Skuldir: 
Höfuðstóll ............000.000 kr. 1 000 000.00 
Tekjuafgangur f.f. árum ......0.00000000.000... kr. 595 729.00 
Tekjuafgangur 1978 ..........0200000. 0000... — 435 472.00 

  kr. 1031 201.00 
  

Kr. 2031 201.00 

Selfossi 25. jan. 1979. 

f. h. Kvenfélags Selfoss 

Arndís Þorbjarnardóttir. 

Yfirfarið án athugasemda 29.1 1979. 

Páll Hallgrímsson. 

Sýslumaðurinn í Árnessýslu. 

8. desember 1978. Nr. 458. 

AUGLÝSING 

um umferð og bifreiðastöður í Garðakaupstað. 

Að fengnum tillögum bæjarstjórnar Garðakaupstaðar og samkvæmt heimild í 
65. gr. umferðarlaga nr. 40/1968 eru hér með settar eftirfarandi reglur um umferð 
og bifreiðastöður í Garðakaupstað. 

1. Umferð: 

a. Farartæki sem aka um Hofstaðabraut að austan að Karlabraut ber að stöðva 
við gatnamótin (stöðvunarskylda.)
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b. Umferð um Arnarnes nýtur forgangs fyrir umferð um Hegranes og Súlunes 
(biðskylda.) 

2. Bifreiðastöður: 

Bannað er að stöðva bifreiðar og leggja þeim beggja megin á Vífilstaðavegi 
frá Hafnarfjarðarvegi að vestan að Stekkjarflöt að austan. 

Ákvæði auglýsingar þessarar taka gildi þegar í stað að öðru leyti en því, að 
ákvæðið um biðskyldu farartækja, sem aka um Súlunes að Arnarnesi tekur gildi 
þegar götur þessar hafa verið tengdar saman. 

Bæjarfógetinn í Garðakaupstað, 8. desember 1978. 

Einar Ingimundarson. 

Nr, 459. . 20. desember 1978. 

AUGLYSING 

um umferð í Kópavogi. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40, 23. apríl 1968, og að fengnum 
tillögum bæjarstjórnar Kópavogs, eru hér með settar eftirgreindar reglur um um- 
ferð í Kópavogi: 

1. Bifreiðastöður eru bannaðar á Hrauntungu að sunnanverðu við götuna milli 
Vogatungu og Grænutungu. 

2. Umferð um Urðarbraut milli Borgarholtsbrautar og Kársnesbrautar njóti aðal- 
brautarréttar fyrir umferð aðliggjandi gatna, þannig að umferð þeirra víki 
fyrir umferð um Urðarbraut, samkvæmt ákvæðum 2. málsgreinar, sbr. 3. málsgr. 
48. gr. umferðarlaga nr. 40, 23. apríl 1968. 

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, 20. desember 1978. 

Sigurgeir Jónsson. 

  

Stjórnartíðindi B 48, nr. 450—-459. Útgáfudagur 6. mars 1979.



STJÓRNARTÍÐINDI B 49 — 1978 
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð um skráningu sérlyfja á sérlyfjaskrá nr. 451/1976. 

1. gr. 

1. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Umsókn um skráningu sérlyfs skal senda í fjórriti til heilbrigðis- og trygg- 

ingamálaráðuneytisins. Umsóknareyðublöð fást í ráðuneytinu. Ráðuneytið áritar 

öll eintökin og tölusetur hverja umsókn við móttöku í áframhaldandi töluröð og fær 

umsækjandi eitt eintakið. 

Með umsókn um skráningu sérlyfs skal fylgja skráningargjald að upphæð kr 

40.000.— Er gjaldið óendurkræft þótt umsókn sé hafnað. 

Þegar sótt er um skráningu á öðrum formum, öðrum styrkleikum eða um 

viðurkenningu á hvers konar breytingum á áður skráðum sérlyfjum, skal rita nýja 

umsókn. Er skráningargjald þá kr. 20.000— 

2. gr. 

12. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Af hverju formi sérlyfs, sem er á sérlyfjaskrá 1. janúar ár hvert, skal greiða 

árlegt gjald að upphæð kr. 10.000.—, er greiðist sérlyfjasjóði fyrir 1. mars ár hvert. 

3. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 62. gr. lyfsölulaga nr. 30 29. april 

1963 og öðlast þegar gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 29. desember 1978. 

Magnús H. Magnússon. 
  

Páll Sigurðsson. 

  

Stjórnartíðindi B 49, nr. 460. Útgáfudagur 28. febrúar 1979. 
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Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Nr. 461. 1012 

AUGLÝSING 

frá Vörumerkjaskrárritara, Reykjavík. 

I. Vörumerki skrásett árið 1978. 
    

Skrás. 1978, nr. 1. Skráningard. 24. janúar 1978. 

T 209/1977. Tilkynnt 6. júní 1977, kl. 14.00. 

CHERRY 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha, No. 2, Takara-Cho, Kanagawa-ku, Yokohama- 

City, Japan. j 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Bifreiðar, vöruflutningabifreiðar og önnur flutningatæki og hlutar til þeirra. 

  
(Fl. 12). 

Skrás. 1978, nr. 2. Skráningard. 24. janúar 1978. 

T 325/1977. Tilkynnt 18. ágúst 1977, kl. 14.00. 

  

  

  

Texwood Limited, Texwood Buldings, 183 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, 
Hong Kong. 

Umbm: Árni Björnsson, cand.polit, Reykjavík. 
Fatnaðarvörur, að meðtöldum stígvélum, skóm og inniskóm. (Fl. 26). 

    

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Skrás. 1978, nr. 3. Skráningard. 24. janúar 1978. 

T 326/1977. Tilkynnt 18. ágúst 1977, kl. 14.00. 

TEXWOOD 
Texwood Limited, Texwood Bulding, 183 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, 

  

Hong Kong. 
Umbm: Árni Björnsson, cand.polit, Reykjavík. 
Fatnaður, að meðtöldum stígvélum, skóm og inniskóm. (F1. 25). 

Skrás. 1978, nr. 4. Skráningard. 24. janúar 1978. 

T 341/1977. Tilkynnt 30. ágúst 1977, kl. 16.00. 

KING 

Hrím hf., Kirkjuteigi 5, Reykjavik. 
Allar vörur í 9. flokki, þ. m. t. segulbönd og önnur tónbönd, átekin og óátekin, 

  

hljómplötur, snældur (casettur) og annað þess háttar. (Fl. 9). 

Skrás. 1978, nr. 5. Skráningard. 24. janúar 1978. 

T 358/1977. Tilkynnt 7. september 1977, kl. 14.00. 

STABO 

Chr. Hansen's Laboratorium A/S, Skt. Annæ Plads 3, 1250 Kaupmannahöfn K, 

Danmörku. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Allar vörur í 29. flokki. (Fl. 29). 
Forgangsréttar krafist frá 9. mars 1977. 

  

Skrás. 1978, nr. 6. Skráningard. 24. janúar 1978. 

T 361/1977. Tilkynnt 8. september 1977, kl. 14.45. 

BODY QUENCHER 

A. H. Robins Company, Incorporated, 1407 Cummings Drive, Richmond, Virginia 
23220, Bandaríkjunum. 

Umbm. Árni Björnsson, cand.polit, Reykjavík. 
Fljótandi efni til að bæta í baðvatn. (Fl. 3). 
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Skrás. 1978, nr. 7. Skráningard. 24. janúar 1978. 

T 365/1977. Tilkynnt 9. september 1977, kl. 14.15. 

DOMEK 

Mo och Domsjö AB, Fack S-891 01, Örnsköldsvik, Svíþjóð. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Mjúkur pappír, sérstaklega til nota í heimilishaldi og á salernum, andlitsþurrkur 

  

og aðrar þurrkur úr pappír, pappírsvasaklútar og pappirsþurrkur. (Fl. 16). 

Skrás. 1978, nr. 8. Skráningard. 24. janúar 1978. 

T 367/1977. Tilkynnt 12. september 1977, kl. 16.30. 

„RECTISOL“ 

Recticel AB, S-332 00 Gislaved, Svíþjóð. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Guttaperka, gúmmi, balata og gerviefni fyrir þessi efni, ásamt vörum, sem fram- 

leiddar eru úr þessum efnum og ekki eru taldar í öðrum flokkum, þynnur, plötur 
og stengur úr plasti (hálfunnar vörur) efni til þéttunar, pökkunar og einangrunar, 
asbest, gljásteinn og vörur úr þeim, slöngur, sem ekki eru úr málmi. (F1. 17). 

Forgangsréttar krafist frá 18. ágúst 1977. 

  

Skrás. 1978, nr. 9. Skráningard. 24. janúar 1978. 

T 370/1977. Tilkynnt 20. september 1977, kl. 15.00. 

  

Champion Associated Weavers Limited, Weavercroft Mills, Toftshaw Lane, Brad- 
ford BD4 6Q W, Yorkshire, Englandi. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Gólfábreiður. (F1. 27). 
Forgangsréttar krafist frá 14. april 1977. 
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Skrás. 1978, nr. 10. Skráningard. 24. janúar 1978. 

T 374/1977. Tilkynnt 22. september 1977, kl. 14.40. 

PASCALL 

Cadbury Limited, Bournville, Birmingham, Englandi. 
Umbm: Axel Einarsson hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 

  

Sælgæti. (F1. 30). 

Skrás. 1978, nr. 11. Skráningard. 24. janúar 1978. 

T 378/1977. Tilkynnt 23. september 1977, kl. 17.00. 

DISMOCIN 

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Þýskalandi. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Efnablöndur til sótthreinsunar. (Fl. 5). 
  

Skrás. 1978, nr. 12. Skráningard. 24. janúar 1978. 

T 376/1977. Tilkynnt 23. september 1977, kl. 14.10. 
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Hafplast, Hraunbæ 102 C, Reykjavík. 
Umbm: Guttormur Einarsson, Hraunbæ 178, Reykjavík. 
Ölgerðarefni, svo og hverskonar tæki og áhöld í því sambandi, fl. 32. Þjónusta 

    

fl. 42. (F1, 32., 42). 

Skrás. 1978, nr. 13. Skráningard. 24. janúar 1978. 

T 277/1977. Tilkynnt 18. júlí 1977, kl. 15.40. 

Hljómsveitin 

  

Barði Ólafsson, Bugðulæk 3, Reykjavík, Jón Erlings Jónsson, Stigahlíð 10, Reykja- 
vík, Þorkell Snævar Árnason, Túnbrekku 4, Kópavogi. 

    

Skemmtistarfsemi. (Fl. 41). 

Skrás. 1978, nr. 14. Skráningard. 24. janúar 1978. 

T 379/1977. Tilkynnt 23. september 1977, kl. 17.00. 

PIERRE CARDIN 

Shulton, Inc., 697 Route 46 — Clifton, New Jersey 07015, Bandaríki N-Ameríku. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Handsápa, ilmvörur, loftnæmar (æterískar) olíur, snyrtivörur og hárvötn. (F1.3). 

  

Skrás. 1978, nr. 15. Skráningard. 24. janúar 1978. 

T 380/1977. Tilkynnt 23. september 1977, kl. 17.00. 

CARDIN DE PIERRE CARDIN 

Shulton, Inc., 697 Route 46 — Clifton, New Jersey 07015, Bandaríki N-Ameríku. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Handsápa, ilmvörur, loftnæmar (æterískar) olíur, snyrtivörur og hárvötn. (F1.3). 

 



1017 Nr. 461. 

  

Skrás. 1978, nr. 16. Skráningard. 24. janúar 1978. 

T 382/1977. Tilkynnt 26. september 1977, kl. 11. 25. 

HIVICON 

Siemens Aktiensgesellschaft, Berlin og Minchen, Wittelsbacherplatz 2, 8000 
Miönchen 2, Þýskalandi. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Lækningatæki og áhö!d og rafeindalækningatæki og áhöld, röntgentæki til lækn- 

inga, hlutir og áhöld í öll ofangreind tæki og áhöld. (Fl. 10). 

Forgangsréttar krafist frá 29. apríl 1977. 
    

Skrás. 1978, nr. 17. Skráningard. 24. janúar 1978. 

T 383/1977. Tilkynnt 27. september 1977, kl. 11. 45. 

SUZE 

Pernod Richard, société anonyme, 2, rue.de Solférino, París, Frakklandi. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

  
  

Vín, sterkir drykkir og líkjörar. (Fl. 33). 

Skrás. 1978, nr. 18. Skráningard. 24. janúar 1978. 

T 384/1977. Tilkynnt 28. september 1977, kl. 12.50. 

Aktiebolaget SKF, Hornsgatan 1, S-415 50 Gothenburg, Svíþjóð. 
Umbm: Árni Björnsson, candpolit, Reykjavík. 

  

Allar vörur í flokkunum 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 42. (F1.4,6,7,8,9, 11, 12, 42). 

Skrás. 1978, nr. 19. Skráningard. 24. janúar 1978. 

T 386/1977. Tilkynnt 30. september 1977, kl. 11.50. 

GYNOK 

Johnson £ Johnson, 501 George Street, New Brunswick, New Jersey, Bandaríki 

N-Ameríku. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Þungunarpróf (a pregnancy test). (F1. 1). 
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Skrás. 1978, nr. 20. Skráningard. 24. janúar 1978. 

T 387/1977. Tilkynnt 3. október 1977, kl. 11.35. 

SCRILUX 

SFEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Berlin og Minchen, Wittelsbacherplatz 2, 
8000 Miönchen 2, Þýskalandi. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR) Óðinsgötu 4, Rvík. 
Raflækningatæki og áhöld, sérstaklega kassalýsingar-myndavélar til að merkja 

röntgenfilmur, fylgihlutar við áðurnefnd tæki og áhöld svo sem kassar með gluggum, 
hlutar áðurnefndra áhalda og tækja. (Fl. 10). 

Forgangsréttar er krafist frá 26. maí 1977. 

  

Skrás. 1978, nr. 22. Skráningard. 24. janúar 1978. 

T 388/1977. Tilkynnt 3. október 1977, kl. 11.35. 

CETRILINE 

Novo Industri A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmörku. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR) Óðinsgötu 4, Rvík. 

  

Lyfjablöndur, þar með talin fúkalyf í 5. flokki. (Fl. 5). 

Skrás. 1978, nr. 22. Skráningard. 24. janúar 1978. 

T 389/1977. Tilkynnt 3. október 1977, kl. 11.35. 

TUDOR 

Ferd. Andersen £ Co., Smedeland 36, 2600 Glostrup, Danmörku. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR) Óðinsgötu 4, Rvík. 
Kaffi, kaffikraftur, skyndikaffi, kaffibætir, te, tebætir, tekraftur og kókó. (Fl. 30). 

  

Skrás. 1978, nr. 28. Skráningard. 24. janúar 1978. 

T 385/1977. Tilkynnt 29. september 1977, kl. 13.30. 

EMI 

Emi Limited, Gramophone Building, Blyth Road, Hayes, Middlesex, Englandi. 
Umbm: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Tæki og búnaður til að taka upp, flytja og endurvarpa hljóm- og/eða mynd- 

segulbandaefni, þar á meðal hljóm- og/eða myndsegulbandaupptökur á plötur og 
segulbönd og auða upptökumiðla fyrir hljóm- og/eða myndsegulbandaefni. (Fl. 9). 
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Skrás. 1978, nr. 24. Skráningard. 24. janúar 1978. 

T 390/1977. Tilkynnt 4. október 1977, kl. 15.30. 

KETCH 

Pierre Robert Aktiebolag, Fack, 230-42, Tygelsjö, Svíþjóð. 
Umbm: Ágúst Fjeldsted, hrl., Ingólfsstræti 5, Reykjavík. 
Sápur, ilmvörur, loftnæmar olíur (essential oils), snyrtivörur og efni til hár- 

  

snyrtingar. (F1. 3). 

Skrás. 1978, nr. 25. Skráningard. 24. janúar 1978. 

T 391/1977. Tilkynnt 5. október 1977, kl. 13.00. 

PINE-SOL 

American Cyanamid Company, Berdan Avenue, Wayne, New Jersey 07470, Banda- 
ríkjum Norður-Ameríku. 

Umbm: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 

Allar vörur í 3. og 5. fl. einkum hreingerninga- og hreinlætisvörur og sótthreinsun- 

  

arefni. (FI. 3, 5). 

Skrás. 1978, nr. 26. Skráningard. 24. janúar 1978. 

T 394/1977. Tilkynnt 7. október 1977, kl. 11.00. 

CORNINA 

BEIERSDORF AG. Unnastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Þýskalandi. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR) Óðinsgötu 4, Rvík. 
Efnablöndur til nota sem lyf, lyf gegn líkþornum og bindi gegn líkþornum, 

fótabaðslögur, fótasmyrsl í 5. flokki. Sandpappír fyrir húð á fótum, þjalir fyrir 

  

hornhúð í 10. flokki. (F1. 5, 10). 

Skrás. 1978, nr. 27. Skráningard. 24. janúar 1978. 

T 396/1977. Tilkynnt 25. október 1977, kl. 15.15. 

TASMADERM 
F. Hoffmann-La Roche £ Co. Aktiengesellschaft, 124 Grenzacherstrasse., Basel, 

Sviss. 
Umbm: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Lyf, dýralækninga- og heilsuverndarlyf og lyfjaefni (F1. 9). 
  

B 126
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Skráningard. 24. janúar 1978. 

Tilkynnt 27. október 1977, kl. 10.00. 

Skrás. 1978, nr. 28. 

T 397/1977 

O 

      
    

SEXTÍU OG SEX NORÐUR 
Sjóklæðagerðin hf., Skúlagötu 51, Reykjavík. 
Umbm: Ragnar Ólafsson, hrl., Laugavegi 18, Reykjavík. 
Sjó- og regnfatnaður, þar með taldir sjóvettlingar svo og vinnuvettlingar og 

allur annar fatnaður úr hvaða efni sem er, hvort heldur húðuðu eða óhúðuðu, úr 
skinni eða gúmmíi. (Fl. 25). 

  

Skráningard. 24. janúar 1978. 

Tilkynnt 27. október 1977, kl. 10.00. 

7 Ss 
Sjóklæðagerðin hf 

Sjóklæðagerðin hf., Skúlagötu 51, Reykjavík. 
Umbm: Ragnar Ólafsson, hrl., Laugavegi 18, Reykjavík. 
Sjó- og regnfatnaður, þar með taldir sjóvettlingar svo og vinnuvettlingar og 

allur annar fatnaður úr hvaða efni sem er, hvort heldur húðuðu eða óhúðuðu, úr 
skinni eða gúmmíi. (Fl. 25). 

Skrás. 1978, nr. 29. 

T 398/1977. 
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Skrás. 1978, nr. 30. Skráningard. 24. janúar 1978. 

T 399/1977. Tilkynnt 27. október 1977, kl. 10.00. 

      
SIXTY-SIX NORTH „ICELAND 

Sjóklæðagerðin hf., Skúlagötu 51, Reykjavík. 
Umbm: Ragnar Ólafsson, hrl., Laugavegi 18, Reykjavík. 
Sjó- og regnfatnaður, þar með taldir sjóvettlingar svo og vinnuvettlingar og 

allur annar fatnaður úr hvaða efni sem er, hvort heldur húðuðu eða óhúðuðu, úr 

  

skinni eða gúmmíi. (F1. 25). 

Skrás. 1978, nr. 31. Skráningard. 24. janúar 1978. 

T 400/1977. Tilkynnt 28. október 1977, kl. 14.00. 

QUARRY 

First International Company S.p.A., Piazzale Arnaldo, 2 1-25100 Brescia, Ítalíu. 
Umbm: Magnús Thorlacius hrl., Garðastræti 11, Reykjavík. 

    
Fatnaður, belti, skór og inniskór. (F1. 25). 

Skrás. 1978, nr. 32. Skráningard. 24. janúar 1978. 

T 401/1977. Tilkynnt 31. október 1977, kl. 10.15. 

ARMODERM 

Armour Pharmaceutical Company, Greyhound Tower, Phoenix, Arizona 85077, 
Bandaríki N-Ameríku. 

Umbm: Örn Þór hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Lyfja- og hreinlætisefnablöndur, sérstaklega grisjur og sáraumbúðir, unnar úr 

    
húðum spendýra. (F1. 5). 

Skrás. 1978, nr. 33. Skráningard. 24. janúar 1978. 

T 402/1977. Tilkynnt 31. október 1977, kl. 11.15. 

SGT PEPPER 

Jumpershopen City Byxoteket AB., Drottninggatan 29, 111 51 Stokkhólmi, Svíþjóð. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR) Óðinsgötu 4, Rvík. 
Fatnaðarvörur. (F1. 25). 
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Skrás. 1978, nr. 34. Skráningard. 24. janúar 1978. 

T 405/1977. Tilkynnt 31. október 1977, kl. 13.30. 

CHIMERE 

Chesebrough-Pound's Inc., 33 Benedict Place, Greenwich, Connecticut 06830, 

Bandaríkjum N-Ameríku. 
Umbm: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Allar vörur í 3. flokki, t. d. eterolíur, ilmvörur, kölnarvatn, rykhreinsiduft, efna- 

  

blöndur á hendur og líkama, baðefni, handsápa. (F1. 3). 

Skrás. 1978, nr. 35. Skráningard. 24. janúar 1978. 

T 406/1977. Tilkynnt 31. október 1977, kl. 13.40. 

TRAVOCORT 

Schering AG., 1 Berlin 65, Múllerstr. 170-178, og Bergkamen, BR — Þýskalandi. 
Umbm: Jón N. Sigurðsson hrl., Reykjavík. 

  

Lyf, lyfja- og heilsuverndarefni. (Fl. 5). 

Skrás. 1978, nr. 36. Skráningard. 17. febrúar 1978. 

T 282/1977. Tilkynnt 20. júlí 1977, kl. 13.30. 

EARTHWOOD 

Ernie Ball, Inc., 828 Production Place, Newport Beach, California, Bandaríki 

N-Ameríku. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson, (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

  

Hljóðfæri, gítarar, gítarstrengir og bassagitarar. (Fl. 15). 

Skrás. 1978, nr. 37. Skráningard. 17. febrúar 1978. 

T 362/1977. Tilkynnt 9. september 1977, kl. 13.50. 

EVADYNE 

American Home Products Corporation, 685 Third Avenue, New York, N. Y. 10017, 

Bandaríkjum N-Ameríku. 
Umbm: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Allar vörur í 5. flokki. (F1. 5). 
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Skrás. 1978, nr. 38. Skráningard. 17. febrúar 1978. 

T 375/1977. Tilkynnt 23. september 1977, kl. 13.40. 

STAR WARS 

Twentieth Century-Fox Film Corporation, 1021 West Pico Boulevard, Los Angeles, 
California, Bandaríkjum N-Ameríku. 

Umbm: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Reykjavík, 

  

Allar vörur í 14., 16., 25., 28. og 30. flokki. (Fl. 14, 16, 25, 28 og 30). 

Skrás. 1978, nr. 39. Skráningard. 17. febrúar 1979. 

T 407/1977. Tilkynnt 1. nóvember 1977, kl. 14.00. 

NORMA 

Norma sf., Akureyri. 

Umbm: Sigurgeir Sigurjónsson, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Allar vörur í 29. og 30. flokki. (F1. 29 og 30). 

Skrás. 1978, nr. 40. Skráningard. 17. febrúar 1978. 

T 410/1977. Tilkynnt 2. nóvember 1977, kl. 13.30 

Pierre Roberr     
Pierre Robert Aktiebolag, Fack, 230 42 Tygelsjö, Svíþjóð. 
Umbm: Ágúst Fjeldsted, Benedikt Blöndal, Hákon Árnason hrl. Ingólfsstræti 5, 

  

Reykjavík. 
Allar vörur í 3. flokki. (Fl. 3). 

Skrás. 1978, nr. 41. Skráningard. 17. febrúar 1978. 

T 411/1977. Tilkynnt 2. nóvember 1977, kl. 13.30. 

DOWNTOWN 

Pierre Robert Aktiebolag, Fack, 230 42 Tygelsjö, Svíþjóð. 
Umbm: Ágúst Fjeldsted, Benedikt Blöndal, Hákon Árnason hrl., Ingólfsstræti 5, 

Reykjavík. 

Ilmvötn og eau de colognes í 3. flokki. (F1. 3). 
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Skrás. 1978, nr. 42. Skráningard. 17. febrúar 1978. 

T 414/1977. Tilkynnt 7. nóvember 1977, kl. 13.10. 

ZINACEF 

Glaxo Laboratories Limited, 891—-995 Greenford Road, Greenford, Middelsex, 
Englandi. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson, (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Efnablöndur og lyf fyrir menn og dýr, í 5. flokki. (Fl. 5). 

Skrás. 1978, nr. 43. Skráningard. 17. febrúar 1978. 

T 416/1977. Tilkynnt 8. nóvember 1977, kl. 16.15. 

BFANGULIKX 

Siemens Aktiengesellschaft, Berlin og Múönchen, Wittelsbacherplatz 2, 8000 
Miinchen 2, Þýskalandi. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson, (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Lækningatæki og áhöld og rafeindalækningatæki og áhöld, röntgentæki til lækn- 

inga; röntgenlampar; hlutir og áhöld í öll ofangreind tæki og áhöld í 10. flokki 

    

(F1. 10). 

Skrás. 1978, nr. 44. Skráningard. 17. febrúar 1978. 

T 417/1977. Tilkynnt 9. nóvember 1977, kl. 12.00. 

DENTO-RITE 

Magedoma B. V., Pyrmontkate 118, Haag 2004, Hollandi. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson, (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

  

Tannfestingarefni fyrir gervitennur í $. flokki. (F1. 5). 

Skrás. 1978, nr. 45. Skráningard. 17. febrúar 1978. 

T 418/1977. Tilkynnt 10. nóvember 1977, kl. 14.30. 

HOME LOVER 

Storey Brothers and Company Limited, (einnig undir nafninu Storeys, of White 
Cross Mills), White Cross Street, Lancaster, Englandi. 

Umbm: Axel Einarsson hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 
Veggpappir og veggklæðningar (sem ekki eru vefnaðarvörur) í 27. flokki. (F1.27). 
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Skrás. 1978, nr. 46. Skráningard. 17. febrúar 1978. 

T 419/1977. Tilkynnt 10. nóvember 1977, kl. 14.30. 

FINLAY 

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 undir 34. flokki og eldspýtur. (Fl. 34). 
  

Skrás. 1978, nr. 47. Skráningard. 17. febrúar 1978. 

T 420/1977. Tilkynnt 11. nóvember 1977, kl. 15.05.     
Merkið óskast skráð í öllum litum og í öllum tveggja lita samsetningum. 
Lucas Industries Limited, Great King Street, Birmingham BL9 2xF, Englandi. 
Umbm: Björn Árnason (Árni Björnsson cand. polit.) Reykjavík. 
Rakstraumsrafalar, hálfriðlar, rafalar, ræsar fyrir fastar sprengjuhólfsvélar, 

vökva- og loftræsar, sambyggðir ræsar og rafalar, gastúrbínuræsar; allar tegundir 
sigta og sigtahluta, sem eru hlutar véla og mótora; vökvagírskipting (ekki til 
að knýja ökutæki á landi), vökvamótorar; eldneytisbúnaður fyrir gastúrbínu- 
vélar, allur með mælingar- og stjórntækjum; tengi til afnota í eldsneytis- og 
vökvakerfum flugvéla; hitaskiptar, sem eru hlutar véla, búnaður til að auðvelda 

að ræsa sprengjuhólfsvélar; gastúrbínuvélar, rafmagnsmótorar, sem ekki eru fyrir 
Ökutæki á landi; búnaður og tæki fyrir eldneytisinnspýtingar- og kveikjutæki 
fyrir sprengjuhólfsvélar; lyftivélar; sísegulrafalar, allskyns dælur; brennarar (elds- 
neytisinnspýtingartæki) sem eru hlutar sprengjukerfa fyrir gastúrbínuvélar; vökva-, 
loft- og vélknúin stjórntæki; vélahemlar, legur og kambásar; vélakerfi, aflknúnir 
lokar; aflknúin hriftæki; aflmikil kveikjutæki fyrir flugvélar; aflmiklar kveikjur; 
tæki til að stilla spíssastærðir í gastúrbínuvélum; sveigjanleg tengi fyrir vélar; kúlu- 
skrúfur, tæki til að breyta þrýstingi gastúrbínuvéla í hemlunarskyni; vélar til að 
endurbæta eldsneytisinnspýtingartæki, þenslutúrbínur, vökvabullustengur og strokka- 
tæki, vökvalyftarar, vökva-endurhlöð; jafnhraðadrif og hlutar alls ofangreinds 

varnings. Ljóskastarar, tegurrafmagnstengsl, segulspólur, segulspólulokar,
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ampermælar, voltmælar, tæki til að skrá fjarlægðir, stilliviðnám, leiðréttarar (raf- 

magnsstraumur), stjórntæki fyrir volt og rafstraum, þéttar (rýmar), rafmagns sam- 

göngukerfi, flugvéla- og fjarstýringamælikerfi, hleðslutæki fyrir rafhlöður; búnaður 

og tæki til að prófa eldsneytiskerfi fyrir gastúrbínuvélar; tengingar, samtengingartæki, 

áriðlar, liðar, rofar rofabúnaður, rofaborð, rofatöflur, rofakassar, rafmagnsklær og 

stungur, mótstöðutæki, hemlar, rafhlöður, jarðskjálftamælitæki og búnaður, hraða- 

takmörkunartæki, hálfleiðnitæki, tvískaut (dióðar), rafmagnsvírar og kaplar, prentuð 

tengsl, tvítegundatengsl, virleiðslubúnaður og tilbúnar rafmagnsleiðslur; stjórntæki 

fyrir rafmagnsvélar, magnarar, fótóleiðarar, fótóvoltbúnaður, kristal þrískaut 

(transistorar), sólarsellur, samanburðarmælar, valkallkerfi; hraðritar, hraðrafalar, 

ísskynjarar, tundurskeytastjórnkerfi og tæki; tæki til að finna hljóðbylgjugalla; sigti 

fyrir rafmagnsbönd; tíðnigreinar og teljarar, prófunartæki fyrir hljóðbylgjuherslu, 

tæki til að finna hljóðbylgjuleka, prófunartæki fyrir efni; sveiflutæki, fasamælar, 

þrýstingsferjaldar, rás- og forritatímatæki, hljóðmælar, hraðakannar, hreyfingamælar, 

tímastillitæki og tímarofar; mælitæki fyrir hljóðbylgjuþykkt, búnaður og tæki til 

að prófa rafmagn og fjarskiptitæki og til að prófa titring; búnaður og tæki til að 

viðhalda fyrirfram ákveðnum hraða á landi, sjó og í lofti; volthreyfitæki, straum- 

rofar, prófunar- og viðhaldstæki á landi, sjó og í lofti og fyrir efnishluta á landi, 

sjó og Í lofti; sérsmíðaður prófunarbúnaður og stjórntæki til að prófa og viðhalda 

tæki á landi, sjó og í flugvélum og hlutar þeirra, tæki til að mæla núning og slit; 

búnaður og tæki til að stjórna stélfleti, kallastýri, stýri, hæðarstýri, vængbarði, fram- 

barði, vænghafi, deyfistýringu flugvéla, búnaður og tæki í hraðfleygum flugvélum; 

útvarpsviðtæki til að nota í farartækjum á landi, í lofti og á sjó, segulbandstæki, 

útvarpsmóttökuloftnet, hátalarar, segulbönd, einnig með upptökum; og hlutar alls 

ofangreinds varnings. Hitaskiptar (sem ekki eru hlutar véla); rafmagnslampar til 

að nota í farartækjum á landi, á sjó og vatni og í flugvélum; tæki til að hreinsa loft og 

gas og loftræstibúnaður og tæki, búnaður og tæki til að hita og eyða gufu Í öku- 

tækjum; olíubrennarabúnaður og tæki; sprengihitarar, búnaður og tæki til að fjar- 

lægja ryk, rafkælingarviftur, speglar, hitastillar, ljósaperur, viðlagaljósatæki, lend- 

ingar- og flugbrautaljós; merkjagjafaljós og luktir; ljós fyrir mælaborð í ökutækjum 

og vélum; og hlutar alls ofangreinds varnings. Bifreiðaflautur og hljóðmerkjatæki til 

að gefa til kynna bilanir á ökutækjum; stefnuljós, lokar fyrir varabensingeyma, 

rúðuþvottatæki og þurrkur fyrir ökutæki; speglar (til að sjá aftur fyrir); tæki til 

að auðvelda að ræsa sprengjuhólfsvélar, ræsar fyrir ökutæki á landi; rafmagns- 

mótorar; bólstur og innri frágangur, allt úr frauðplasti og lagað eða búið til notkun- 

ar Í vélknúnum ökutækjum á landi, hjólhýsum og farartækjum á sjó og vatni; vökva- 

aflgirtæki til að knýja ökutæki á landi; hemlakerfi og hlutar þeirra fyrir ökutæki á 

landi; tengslastjórntæki og hlutar þeirra fyrir ökutæki á landi; höggdeyfar alls- 

kyns fyrir ökutæki á landi; jafnhraðatengi fyrir ökutæki á landi; hemlahjálparbúnað- 

ur, viftureimar, vatnskassasigtilok, girkassastjórntæki, innsogsdeyfar, kambásar, gir- 

skiptitæki, gluggar og framrúður bæði hitaðar og óhitaðar til notkunar á landi, á 

sjó og Í flugvélum og hlutar alls ofangreinds varnings Í 12. flokki. 

6. flokkur 
Pípur, rör og barkar úr málmum, bæði hörðum og sveigjanlegum; röratengi, 

lampafestingar, númeraplötur fyrir ökutæki, málmframleiðsla, geymar og ílát, vir, 

lokar og hlutar þeirra í 6. flokki. 

16. flokkur 
Bækur, prentaðar útgáfur og prentað mál. 

17. flokkur 
Gerviefni; sveigjanlegar slöngur.
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21. flokkur 
Ílát til að setja vökva í rafhlöður. 

  

37. flokkur 
Viðhalds- og viðgerðarþjónusta. 

42. flokkur. 
Verkfræðiþjónusta. (Fl. 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 21, 37 og 42). 

Skrás. 1978, nr. 48. Skráningard. 17. febrúar 1978. 
T 427/1977. Tilkynnt 16. nóvember 1977, kl. 9.45. 

TIMAXEL 

Rhóne-Poulenc Industries 22 Avenue Montaigne F-75008 PARIS, Frakklandi. 
Umbm: Árni Björnsson, cand. polit. Reykjavík. 

  

Lyf og lyfjavörur fyrir menn og dýr. (FI. 5). 

Skrás. 1978, nr. 49. Skráningard. 17. febrúar 1978. 

T 428/1977. Tilkynnt 17. nóvember 1977, kl. 14.30. 

GRAND MARNIER 

SOCIETE DES PRODUITS MARNIER LAPOSTOLLE, sociéte anonyme, 91, 
Boulevard Haussmann á PARIS, Frakklandi. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson, (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

  

Líkjör. (Fl. 33). 

Skrás. 1978, nr. 50. Skráningard. 17. febrúar 1978. 

T 430/1977. Tilkynnt 18. nóvember 1977, kl. 15.30. 

PRALEV 

The Wellcome Foundation Ltd., The Wellcome Bldg, 183 Euston Road, London 
NWI1 2BP, Englandi. 

Umbm: Faktor. Company, Reykjavík. 
Lyf við þunglýndi. 5 (F1. 5). 

  

B 127
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Skrás. 1978, nr. 51. Skráningard. 17. febrúar 1978. 

  

T 431/1977. Tilkynnt 18. nóvember 1977, kl. 15.30. 

NORÐURFLUG 

Tryggvi Helgason, flugmaður, Álfabyggð 4, Akureyri. 
Samgöngustarfsemi, flugþjónusta. (F1. 38). 

Skrás. 1978, nr. 52. Skráningard. 17. febrúar 1978. 

T 432/1977. Tilkynnt 18. nóvember 1977, kl. 15.30. 

NORTH AIR 

Tryggvi Helgason, flugmaður, Álfabyggð 4, Akureyri. 

  

Samgöngustarfsemi, flugþjónusta. (F1. 38). 

Skrás. 1978, nr. 53. Skráningard. 17. febrúar 1978. 

T 441/1977. Tilkynnt 22. nóvember 1977, kl. 15.15. 

INDERAL 

Imperial Chemical Industries Limited, Imperial Chemical House, Millbank, 
London, England SWIP 3JF. 

Umbm: Árni Björnsson, cand.polit. Reykjavík. 

  

Lyffræðileg og læknisfræðileg efni og efnablöndur. (F|. 5). 

Skrás. 1978, nr. 54 Skráningard. 17. febrúar 1978. 
T 297/1976. Tilkynnt 13. október 1976, kl. 13.25. 

Emmanuelle 

Scháffersen Chade B. V., Woelwijklaan 2, VOORSCHOTEN, 
Hollandi. 
Umbm.: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Allar vörur í 25. flokki. (Fl. 25). 
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Skrás. 1978, nr. 55. Skráningard. 10. mars 1978. 

T 381/1977 Tilkynnt 26. september 1977, kl. 9.55. 

  
Badische Tabakmanufaktur Roth-Hándle GmbH á Co., Industriehof 6, D-7630 

Lahr/Schwarzwald, Þýskalandi. 
Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 
Tóbaksvörur, sígarettupappir, reykingamannavörur, þ. e. eldfæri, öskubakkar, 

einnig úr góðmálmum, eldspýtur, þjöppunar- og vindivélar fyrir sígarettur í 14. og 
34. flokki. (F1. 14. og 34). 

Forgangsréttar krafist frá 5. maí 1977. 

    

Skrás. 1978, nr. 56. Skráningard. 10. mars 1978. 

T 422/1977. Tilkynnt 14. nóvember 1977, kl. 12.50. 

(A 26.4.21). 
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Colborn Group Limited of Barton Mills, Canterbury, Kent CT1 1BY, Englandi. 
Umbm: Árni Björnsson, cand.polit., Reykjavík. 
Lyf, lyfjaefni og vörur til lækninga og heilsubótar dýra; útrýmingarefni (anthe- 

mintics) og bætiefni og stein- og málmefni (minerals) til blöndunar í dýrafóður; 
læknandi fóðurvörur fyrir dýr, í 5. flokki. Fóðurvörur og íblöndur fyrir dýr, í 
31. flokki. (Fl. 5 og 31). 

  

Skrás. 1978, nr. 57. Skráningard. 10. mars 1978. 

T 395/1977. Tilkynnt 10. október 1977, kl. 11.45. 

  

Nabisco, Tnc:, East: Hanover, New! Jersey 07936, Bandaríki N-Ameríku. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON' £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Mjöl og matvörur úr korni; brauð, kex, kökur, sætabrauð og kökubúðarvörur. 

  

(F1.' 30). 

Skrás. 1978, nr. 58. í ;Skráningard., 10.,. mars, 1978. 

T 421/1977. Tilkynnt 14. nóvember 1977, kl. 12.50. 

COLBORN 

Colborn Group Limited of Barton Mills, Canterbury, Kent CT1 1BÝ, Englandi. 
Umbm: Árni Björnsson, cand.polit., Reykjavík... 
Lyf, lyfjaefni og vörur til lækninga og heilsubótar dýra; útrýmingarefni (anthe- 

mintics) og bætiefni og stein- og málmefni (minerals) til blöndunar í dýrafóður; 
læknandi fóðurvörur fyrir dýr, í 5. flokki. Fóður vörur og íblöndur fyrir dýr, Í 
31. flokki. LA (Fl. 5 og 31). 
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Skrás. 1978, nr. 59. Skráningard. 10. mars 1978. 

T 442/1977. Tilkynnt 22. nóvember 1977, kl. 16.15. 

CORDON ROUGE 

SOCIETE DES PRODUITS MARNIER-LAPOSTOLLE, sociéte anonyme 91, 
Boulevard Haussmann, París (Seine), Frakklandi. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

    

Líkjörar í 33. flokki. (Fl. 33). 

Skrás. 1978, nr. 60. Skráningard. 10. mars 1978. 

T 443/1977. Tilkynnt 22. nóvember 1977, kl. 16.15. 

CORDON JAUNE 

SOCIETE DES PRODUITS MARNIER-LAPOSTOLLE, sociéte anonyme 91, 
Boulevard Haussmann, París (Seine), Frakklandi. . 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

  

Líkjörar í 33. flokki. (Fl. 33). 

Skrás. 1978, nr. 61. Skráningard. 10. mars 1978. 

T 444/1977. Tilkynnt 23. nóvember 1977, kl. 15.15. 

RTL 
Oertli AG Diöbendorf, Zirichstrasse 130, CH-8600 Dúbendorf, Sviss. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Sjálfvirk olíu- og gaskynditæki, kyndistöðvar, hitaofnar, miðstöðvarhitunar- 

katlar, hitunartæki, vatnsafherslutæki, tæki til að tempra hita og raka andrúms- 

      

lofts og kerfi til slíks; hreinlætistæki og kerfi, í 11. flokki. (F1. 11). 

Skrás. 1978, nr. 62. Skráningard. 10. mars 1978. 

T 446/1977. Tilkynnt 24. nóvember 1977, kl. 15.00. 

DINITROL 

Astra-Dinol Aktiebolag, P. O. Box 149, S Industrigatan, S-281 01 Hássleholm, Svi- 

þjóð j Á 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Allar vörur í flokkum 3 og 16, auglýsinga- og viðskiptastarfsemi í 35. flokki, við- 

halds- og viðgerðastarfsemi; þjónusta vegna ryðvarnar fyrir ökutæki, í 37. flokki. 
(Fl. 3, 16, 35 og 37). 
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Skrás. 1978, nr. 63. Skráningard. 10. mars 1978. 

T 447/1977. Tilkynnt 24. nóvember 1977, kl. 15.00. 

STUDIO BRONZE 

Ernie Ball, Inc., 828 Production Place, Newport Beach, California, Bandaríki 

N-Ameríku. j 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

    

Hljóðfæri þar með taldir gítarstrengir, í 15. flokki. (Fl. 15). 

Skrás. 1978, nr. 64. Skráningard. 10. mars 1978. 

T 448/1977. Tilkynnt 29. nóvember 1977, kl. 10.00. 

FALMER JEANIUS 

Falmer International Limited, Northway House, High Road, Whetstone, London 

N20 9LP. Englandi. . 
Umbm: Björn Árnason (Árni Björnsson ec. p.), Reykjavík. 

    

Fatnaðarvörur í 25. flokki. (F1. 25). 

Skrás. 1978, nr. 65. Skráningard. 10. mars 1978. 

T 452/1977. Tilkynnt 30. nóvember 1977, kl. 15.30. 

HARVEST GOLD 

Effems A. G., Gubelstrasse 11, 6301 Zug, Sviss. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Hrísgrjón/tapioka, sagó, semólína, tilbúnir og hálftilbúnir réttir, aðallega úr hris- 

  

grjónum, framleiðsla úr korntegundum, í 30. flokki. (F1. 30). 

Skrás. 1978, nr. 66. Skráningard. 10. mars 1978. 

T 454/1977. Tilkynnt 2. desember 1977, kl. 11.00. 

ICE TEAM 

Ísgengi, Þingholtsstræti 2, Reykjavík. 
Fatnaðarvörur í 25. flokki. (F1. 25). 
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Skrás. 1978, nr. 67. Skráningard. 10. mars 1978. 

T 455/1977 Tilkynnt 2. desember 1977, kl 11.30. 

BRIGHT STAR 

Bright Star Industries, Incorporated, 600 Getty Avenue, Clifton, New Jersey, 

Bandaríki N-Ameríku. j 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

  

Allar vörur í flokkum 9 og 11. (F1.9 og 11) 

Skrás. 1978, nr. 68. Skráningard. 10. mars 1978. 

T 445/1977. Tilkynnt 24. nóvember 1977, kl. 12. 00. 

Honvan 
“Asta-Werke Aktiengesellschaft Chemische Fabrik, Artur-Ladebeck-Strasse 128- 

152, D-4800 Bielefeld 14, Sambandslýðveldið Þýskaland. 

Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 

  

Lyf, kemisk efni til lækninga og til heilsugæslu í 5. flokki. (F1. 5). 

Skrás. 1978, nr. 69. Skráningard. 10. mars 1978. 

T 460/1977. Tilkynnt 6. desember 1977, kl. 11.50. 

BASIC 

Philip Morris Incorpor ated, 100 Park Avenue, New York, N. Yy. 10017, Bandaríki 

N-Ameríku. 

Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 
Sígarettur, í 34. flokki. (Fl. 34). 

Forgangsréttar krafist frá 29. júní 1977. 

  

Skrás 1978, nr. 70. ' ' Skráningard. 10. mars 1978. 

T 461/1977. Tilkynnt 6. desember 1977, kl. 11.50. 

SANO 

Philip Morris Incorporated, 100 Park Avenue, New York, N. Y. 10017, Bandaríki 
N-Ameríku. 

Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 
Sígarettur, í 34. flokki. ' (Fl. 34). 

Forgangsréttar krafist frá 23. september 1977. 
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Skrás. 1978, nr. 71. Skráningard. 10. mars 1978. 

T 462/1977. Tilkynnt 6. desember 1977, kl. 14.00. 

STABILIPAN 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Berlin og Minchen, Wittelsbacherplatz 2, 

8000 Minchen 2, Þýskalandi. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Læknisfræðileg og raflæknisfræðileg áhöld og tæki, röntgentæki til lækninganota, 

hlutar til allra ofangreindra áhalda og tækja. (F1 10). 

Forgangsréttar krafist frá 6. september 1977. 

  

Skrás. 1978, nr. 72. Skráningard. 10. mars 1978. 

T 368/1973. Tilkynnt 4. okt. 1977, kl. 10.20. 

VISLON 

Yoshida Kogyo Kabushiki Kaisha, No. 1, Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan. 

Umbm.: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Rennilásar úr plasti og málmi í 26. flokki. (F1. 26). 
Forgangsréttar krafist frá 9. ágúst 1973. 

  

Skrás. 1978, nr. 73. Skráningard. 10. mars 1978. 

T 413/1977. Tilkynnt 7. nóv. 1977, kl. 13.00. 

DIASECTRAL 

Rhone-Poulenc Industries, 22, Avenue Montaigne, F-75008 PARIS, Frakklandi. 

Umbm.: Árni Björnsson, cand. polit., Rvík. 

  

Lyf og lyfjaefni í 5. flokki. (F1. 5). 

Skrás. 1978, nr. 74. Skráningard. 10. mars 1978. 

T 423/1977. Tilkynnt 14. nóv. 1977, kl. 14.45. 

E sáldþrykk 

Jón Reykdal, Vesturbergi 60, Rvík og Þórður Hall, Skaftahlíð 34, Rvík. 
Prentþjónusta með sáldþrykkstækni (silkscreen), listræns eðlis, plaköt o. fl, 

ásamt hönnun. Flokkur 35. (Fl. 36). 

Discl: Skráningin veitir ekki einkarétt á orðinu SÁLDÞRYKK. 

  

 



1035 Nr. 461. 

  

Skrás. 1978, nr. 75. Skráningard. 10. mars 1978. 

T 424/1977. Tilkynnt 14. nóv. 1977, kl. 14.45. 

sáld 
prent 

Jón Reykdal, Vesturbergi 60, Rvík og Þórður Hall, Skaftahlíð 34, Rvík. 
Prentþjónusta með sáldþrykkstækni (silkscreen) listræns eðlis, plakatgerð o. fl., 

ásamt hönnun. Flokkur 35. (Fl. 35). 

Discl: Skráningin veitir ekki einkarétt á orðinu SÁLDPRENT. 
  

Skrás. 1978, nr. 76. Skráningard. 10. mars 1978. 

T 456/1977. Tilkynnt 5. des. 1977, kl. 15.00. 

WWELLA 
Wella Aktiengesellschaft, Berliner Allee 65, 61 Darmstadt, Þýskalandi. 
Umbm.: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Tæki fyrir líkams- og fegrunarhirðu í 21. flokki. Ilmvötn, efni fyrir líkams- og 

fegrunarhirðu, olíur úr jurtaríkinu, sápur, þvottalögur og bleikingarblöndur, efni 

  

fyrir hárlitun, efni fyrir permanent hárliðun í 3. flokki. (F1. 3 og 21). 

Skrás. 1978, nr. 77. Skráningard. 10. mars 1978. 

T 457/1977. Tilkynnt 5. des. 1977, kl. 15.00. 

SODASTREAM 

Sodastream Limited, 21, Wainman Road, Woodston, Peterborough, Englandi. 

Umbm.: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Efnasambönd og lofttegundir til nota í framleiðslu og gerð drykkjarvara, í 1. 

flokki; vélar til framleiðslu ávaxtakjarna og ávaxtadrykkja, hlutar og tengistykki 
til slíkra véla, í 7. flokki; óáfengar drykkjarvörur og kjarnar til að framleiða 
slíkar drykkjarvörur, ölkelduvatn og gosdrykkir, í 32. flokki. (Fl. 1, 7 og 32). 

  

B 128



Nr. 461. 1036 

  

Skrás. 1978, nr. 78. Skráningard. 10. mars 1978. 

T 470/1977. Tilkynnt 12. desember 1977, kl. 11.30. 

NALADOR 

Schering AG., 1 Berlin 65, Millerstrasse 170—172 og Bergkamen BR, Þýskalandi. 
Umbm.: Jón N. Sigurðsson, hrl, Reykjavík. 

  

Lyf, efni í lyf og til heilsuverndar í 5. flokki. (F1. 5).. 

Sktrás. 1978, nr. 79. Skráningard. 10. mars 1978. 

T 471/1977. Tilkynnt 12. desember 1977, kl. 16.30. 

FISCHER 

Fischer Gesellschaft m.b.H., Griesgasse 10—11, A-4910 Ried im Innkreis, 
Austurríki. 

Umbm.: Faktor Company, Reykjavík. 

Íþróttafatnaður, algengur fatnaður, prjónaföt, strandjakkar, baðsloppar, strand- 
föt, baðbolir, strandbuxur, strandskór, legghlífar, sporthúfur, skíðahúfur og íþrótta- 
höfuðhlífar, sportskyrtur, sportbuxur, anorakar, skíðabuxur, hlífðarbuxur fyrir 
skíðamenn, skiptiklæði fyrir skíðafólk, slófar, snjóskór, snjóstígvél fyrir vetrar- 
íþróttir, tennisskór, strandskór, sportskófatnaður, fimleikaskór, hvíldarskór skíða- 
manna, skíðaskór, langleiða-skíðaskór, íshokkiskór, skautaskór. (Fl. 25). 

Íþróttatæki, einkum skíði, skíðabindingar, skíðastafir, sleðar, smásleðar, skautar, 
bob og bob-stýrisleðar, skíðapokar, töskur fyrir íþróttaáhöld og tæki, skíðageymar, 
tennistöskur, spaðahlífar, veiðitæki, önglar, fiskilínur, agn, hjól á veiðistengur, 
veiðistengur og veiðitæki, ping-pong borð, fótknettir, fjaðurknettir, badbintonleik- 

tæki, badmintonspaðar. golfkylfur, golfkúlur, tennisspaðar, tennisboltar, tennis- 

strengflétta, sjóskíði, leikspil og leikföng, svo og hlutar ofantalinna tækja (Fl. 28). 

    

Skrás. 1978, nr. 80. Skráningard. 10. mars 1978. 

T 479/1977. Tilkynnt 13. desember 1977, kl. 9.00. 

Undir sama þaki ..... á Selfossi. 

Kaupfélag Árnesinga, Bifreiðasmiðjur, Selfossi. 
Þjónusta í fl. 37 og 38. (F1. 37 og 38). 
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Skrás. 1978, nr. 81. Skráningard. 10. mars 1978. 

T 473/1977. Tilkynnt 13. des. 1977, kl. 11.45. 

DEODORANT 
FOOT CREAM 

  

"Björn Þórðarson, Laugarásvegi 35, Rvík. 
Umbm.: Hilmar Björgvinsson, hdl., Lækjargötu 2, Rvík. 

  
  

Efnablanda til eyðingar fótraka, fl. 3 og 5. (Fl. 3 og 5). 

Skrás. 1978, nr. 82. Skráningard. 10. mars 1978. 

T 475/1977. Tilkynnt 15. des. 1977, kl. 10.30. 

GALVALUM 

THE DOW CHEMICAL COMPANY, (A Delaware Corporation), Midland, 
Michigan, Bandaríkjunum. 

Umbm.: Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Rvík. 

  

Skaut til varnar tæringu, í 9. flokki. (F1. 9). 

Skrás. 1978, nr. 83. Skráningard. 10. mars 1978. 

T 477/1977. Tilkynnt 16. des. 1977, kl. 15.45. 

TEDLAPIDUS 

PARFUMS TED LAPIDUS Société anonyme, 11 Bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 
PARIS, Frakklandi. 

Umbm.: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

Sápur, ilmvötn, efni til líkamshirðingar, ilmefni, (colognes), loftnæmar olíur, 
andlitssnyrtivörur, hárvötn, hárþvottaefni, hárlitunarefni, baðsölt, háreyðingarefni, 
varalitir, farðar, naglalökk, líkamssmyrsl og mýkingarlegir, lyktareyðir, sem ekki 
telst lyf, í 3. flokki. (Fl. 3). 
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Skrás. 1978, nr. 84. Skráningard. 10. mars 1978. 

T 316/1977. Tilkynnt 16. ágúst 1977, kl. 9.00. 

GEISLI 

Efnaverksmiðjan Sjöfn, Glerárgötu 28, Akureyri. 
Efnablöndur til hreingerninga o. fl. í 3. flokki. (Fl. 3). 

Skrás. 1978, nr. 85. Skráningard. 10. mars 1978. 

T 450/1977. Tilkynnt 30. nóv. 1977, kl. 15.30. 

BFGoodrich 
The B.F. Goodrich Company, 277, Park Avenue, New York, N.Y. 10017, Banda- 

ríki N.-Ameríku. 
Umbm.: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Efnavörur til iðnaðar-, vísinda- eða ljósmyndunarnota og einnig til nota í land- 

búnaði, skógrækt og garðrækt; tilbúinn áburður og dýraáburður, slökkvitæki, efni 
til herslu og kemískar efnablöndur til lóðunar; efni til niðursuðu á matvælum; 
görfunarefni, bindiefni til iðnaðarnota og límefni til heimilisnota, í 1. flokki. Vélar 

og vinnustofuvélar; hreyflar (þó ekki í ökutæki); tengi (koblingar) og drifreimar 
(þó ekki í ökutæki); stór landbúnaðaráhöld; útungunarvélar og reimar gerðar að 

öllu leyti eða hluta úr gúmmí, að meðtöldum færibandareimum og V-reimum fyrir 
smáar vélar, í 7. flokki. Ökutæki; flutningatæki til notkunar á landi, í lofti eða á 
sjó (og vatni) og litlir kútar fylltir þrýstilofti, til að þenja hjólbarða bifreiða, hjól- 

barðar, slöngur og viðgerðarefni fyrir hjólbarða, hlutar í hemlakerfi farartækja, 

svo sem diskahemlar og kerfi til að forða farartækinu frá að renna til hliðar, í 12. 
flokki. Guttaperka, gúmmí, balata og gerviefni fyrir þessi efni ásamt vörum, sem 
framleiddar eru úr þessum efnum og ekki eru taldar í öðrum flokkum; efni til 

þéttunar og einangrunar; asbest; gljásteinn (glimmer) og vörur úr þessu; slöngur, 

sem ekki eru úr málmi og plastefni til nota sem umbúðir, og önnur framleiðsla úr 

plasti, svo sem steyptir eða mótaðir hlutar úr plasti, í 17. flokki. 
(Fl. 1, 7, 12 og 17). 

  

Skrás 1978, nr. 86. Skráningard. 10. mars 1978. 

T 453/1977. Tilkynnt 1. des. 1977, kl. 13.45. 

PRAIMS 

Richardson-Merrell Inc., Ten Westport Road, Wilton, Connecticut, Bandaríkjum 

Norður-Ameríku. 
Umb.: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 
Allar vörur í 5. og 30. flokki. (F1. 5 og 30). 
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Skrás. 1978, nr. 87. Skráningard. 10. mars 1978. 

T 479/1977. Tilkynnt 16. des. 1977, kl. 15.45. 

CIPRO 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Berlin og Múnchen, Wittelsbacherplatz 2, 
8000 Minchen 2, Þýskalandi. 

Umbm.: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Raflækniáhöld og tæki, sérstaklega sýningarvélar fyrir röntgenfilmur, hlutar til 

allra framangreindra véla og tækja, í 10. flokki. (F1. 10). 

Forgangsréttar krafist frá 22. júní 1977. 
  

Skrás. 1978, nr. 88. Skráningard. 24. apríl 1978. 

T 404/1977. Tilkynnt 31. okt. 1977, kl. 13.30. 

SHULTON 

Shulton, Inc., 697 Route 46, Clifton, New Jersey 07015, Bandaríkjum Norður- 
Ameríku. 

Umbm.: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 

Fegrunarmeðöl og snyrtivörur þar á meðal andlitsáburður eftir rakstur, kölnar- 
vatn, ilmsmyrsl, hörundsáburður, andlitskrem, púður, lykteyðandi efni og svita- 
eyðir, handsápa, hársnyrtiefni, hárþvottasápa, rakkrem, andlitsáburður fyrir rakstur 

  

með rafmagnsrakvél og ilmvörur, í 3. flokki. (Fl. 3). 

Skrás. 1978, nr. 89. Skráningard. 27. apríl 1978. 

T 415/1977. Tilkynnt 8. nóvember 1977, kl. 16.15. 

SILUIGA 
NECCHI S.p.A., Via Rismondo 78, Pavia, Ítalíu. 
Umbm.: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Saumavélar og hlutar og búnaður til þeirra, að undanteknum nálum, í 7. flokki, 

(F1;.;7) 
Forgangsréttar krafist frá 19. maí 1977.
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Skrás. 1978, nr. 90. Skráningard. 24. apríl 1978. 

T 465/1977. Tilkynnt 8. des. 1977, kl. 14.30. 

  

Astra-Dinol Aktiebolag, S Industrigatan, P.O. Box 149, S-281 01 Hássleholm, 
Svíþjóð. 

Umbm.: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Allar vörur í flokkum 2 og 3, auglýsinga- og viðskiptastarfsemi í 35. flokki, 

viðhalds- og viðgerðarstarfsemi; þjónusta vegna ryðvarnar fyrir ökutæki í 37. 

    
flokki; menntunar- og þjálfunarstarfsemi í 41. flokki. (F1. 2, 3, 35, 37 og 41). 

Skrás. 1978, nr. 91. Skráningard. 24. apríl 1978. 

T 467/1977. Tilkynnt 9. des. 1977, kl. 16.00. 

ATELA 

The British Petroleum Company Limited, Britannic House, Moor Lane, London 
EC2Y 9BU, Englandi. 

Umbm.: Faktor Company, Reykjavík. 
Iðnaðarolíur og feiti (undanskildar eru ætar olíur og feiti, svo og loftnæmar 

  
  

olíur), og smurolía, í 4. flokki. (Fl. 4). 

Skrás. 1978, nr. 92. Skráningard. 24. apríl 1978. 

T 468/1977. Tilkynnt 9. des. 1977, kl. 16.00. 

QUENDILA 

The British Petroleum Company Limited, Britannic House, Moor Lane, London 

EC2Y 9BU, Englandi. 
Umbm.: Faktor Company, Reykjavík. 

Iðnaðarolíur og feiti (undanskildar eru ætar olíur og feiti, svo og loftnæmar 

olíur), og smurolía, í 4. flokki. (F1. 4). 
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Skrás. 1978, nr. 98. Skráningard. 24. apríl 1978. 
T 469/1977. Tilkynnt 9. des. 1977, kl. 16.00. 

STEMKOR 

The British Petroleum Company Limited, Britannic House, Moor Lane, London 
EC2Y 9BU, Englandi. 

Umbm.: Faktor Company, Reykjavík. 
Iðnaðarolíur og feiti (undanskildar eru ætar olíur og feiti, svo og loftnæmar 

  

  

olíur), og smurolía, í 4. flokki. (F1. 4). 

Skrás. 1978, nr. 94. Skráningard. 24. apríl 1978. 

T 476/1977. Tilkynnt 15. des. 1977, kl. 13.45. 

  

Beecham Group Limited, (Beecham Research Laboratories), Beecham House, 
Great West Road, Brentford, Middlesex, Englandi. 

Umbm.: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

    

  

Allar vörur í 5. flokki. (F1. 5). 

Skrás. 1978, nr. 95. Skráningard. 24. apríl 1978. 

T 478/1977. Tilkynnt 16. des. 1977, kl. 15.45. 

Aktieselskabet Brýdrene Hartmann, Klampenborgvej 203—205, DK-2800 Lyngby, 
Danmörku. 

Umbm.: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Vélar til að móta trefjamauk eða pappírsmauk í eggjabakka, bakka til notkunar 

við skurðlækningar, ávaxtabakka, bakka fyrir kjötvörur og allir aðrir hlutir úr 
trefjamauki eða pappirsmauki, í 7. flokki. Eggjabakkar, bakkar til notkunar við 
skurðlækningar, ávaxtabakkar, bakkar fyrir kjötvörur og allar aðrar vörur úr 
trefjamauki eða pappíirsmauki, í 16. flokki. (Fl. 7 og 16). 
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Skrás. 1978, nr. 96. Skráningard. 24. apríl 1978. 

T 483/1977. Tilkynnt 21. des. 1977, kl. 11.30. 

FABERGE ORGANICS 

Faberge, Incorporated, 1345 Avenue of the Americas, New York, New York 

10019, Bandaríki N.-Ameríku. . 

Umbm.: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÖNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

  

Allar vörur í 3. flokki. (Fl. 3). 

Skrás. 1978, nr. 97. Skráningard. 24. apríl 1978. 

T 484/1977. Tilkynnt 21. des. 1977, kl. 11.30. 

FABERGE SPACE FOR MEN 

Faberge, Incorporated, 1345 Avenue of the Americas, New York, New York 
10019, Bandaríki N.-Ameríku. i 

Umbm.: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÖNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

  

Allar vörur í flokkum 3 og 5. (Fl. 3 og 5). 

Skrás. 1978, nr. 98. Skráningard. 24. apríl 1978. 

T 488/1977. Tilkynnt 27. des. 1977, kl. 14.00. 

ASCOT 

Ascot (Sports. Goods): International Limited, Kingfisher House-Unit 7, Mitcham 

Industrial Estate, Streatham Road, Mitcham, Surrey, Englandi. 

Umbm.:' Árni Björnsson, cand. polit, Reykjavík. 
Íþróttapokar og -töskur; föt til íþróttaiðkana; fimleika- og íþróttavörur, í 

flokkum 18, 25 og 28. (Fl. 18, 25 og 28). 

  

Skrás. 1978, nr. 99. ; Skráningard. 24. apríl 1978. 

T 489/1977. s E Tilkynnt 27. des. 1977, kl. 15.00. 

Carrier Corporátion, 120 Madison Street, Syracuse, New York, Bandaríki N.- 

Ameríku. . 

Umbm'“ Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÖNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvik. 

Allar vörur í 11. flokki. (F1..11). 
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Skrás. 1978, nr. 100. Skráningard. 24. apríl 1978. 

T 492/1977. Tilkynnt 29. des. 1977, kl. 16.00. 

SIRESKOP 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Berlin og Minchen, Wittelsbacherplatz 2, 
8000 Minchen 2, Þýskalandi. 

Umbm.: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

Rafmagnstæki til sjúkdómsrannsókna, einkum röntgentæki, í 10. flokki. 

  
  

  

  

  

(F1. 10). 

Skrás. 1978, nr. 101. Skráningard. 24. apríl 1978. 

T 493/1977. Tilkynnt 30. des. 1977, kl. 10.30. 

Eimskipafélag Reykjavíkur hf., Pósthússtræti 2, Reykjavík. 
Umbm.: Axel Einarsson, hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 
Ryðvarnarþjónusta, í 42. flokki. (Fl. 42). 

Skrás. 1978, nr. 102. Skráningard. 24. apríl 1978. 

T 494/1977. Tilkynnt 30. des. 1977, kl. 10.30. 

„1 

Ryðvarnarskálinn 

Eimskipafélag Reykjavíkur hf., Pósthússtræti 2, Rvík. 
Umbm.: Axel Einarsson, hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 
Ryðvarnarþjónusta, í 42. flokki. (Fl. 42). 

Skrás. 1978, nr. 103. Skráningard. 24. apríl 1978. 

T 495/1977. Tilkynnt 30. des. 1977 kl. 14.00 

SENTRY 

A.H. Robins Company, Incorporated, 1407 Cummings Drive, Richmond, Virginia 
23220, Bandaríkjunum. 

Umbm.: Árni Björnsson, cand. polit, Reykjavík. 
Plasthálsbönd fyrir hunda, sem í eru uppgufanleg meindýraeyðandi efni, sem 

drepa flær og blóðmaur, í $. flokki. (F1. 5). 
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Skrás. 1978, nr. 104. Skráningard. 24. apríl 1978. 

T 426/1977. Tilkynnt 14. nóv. 1977, kl. 17.00. 

NN) 
Ni eð MMA 
   

  

    NJ 
rn 

Tryggvi Helgason, flugmaður, Álfabyggð 4, Akureyri. 

  

  

Samgöngustarfsemi og flugþjónusta í flokki 38. (Fl. 38). 

Skrás. 1978, nr. 105. Skráningardagur 24. apríl 1978. 

T 3/1978. Tilkynnt 5. jan. 1978, kl. 12.50. 

MUSL 

Gestur Ólafsson, Garðastræti 15, Rvík. 

Allar vörur í flokkum 29 og 30. (F1. 29 og 30). 

Skrás. 1978, nr. 106. Skráningard. 24. apríl 1978. 

T 6/1978. Tilkynnt 6. jan. 1978, kl. 14.30. 

EVALUSKOP 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Berlin og Múnchen, 8000 Múnchen 2, 
Wittelsbacherplatz 2, Þýskalandi. 

Umbm.: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Læknisfræðileg og raflæknisfræðileg tæki og áhöld og hlutar til þeirra, einkum 

raflæknisfræðilegir varahlutir til þess að meta skuggaverkanir samkvæmt tölvum, 
í 10. flokki. (F1. 10). 

Forgangsréttar krafist frá 19. júlí 1977. 
  

Skrás. 1978, nr. 107. Skráningard. 24. apríl 1978. 

T 466/1977. Tilkynnt 9. des. 1977, kl. 16.00. 

HELIOCHROM 

Standard Elektrik Lorenz AG, Hellmuth-Hirth-Str. 42, D-7000 Stuttgart 40, 

Þýskalandi. 
Umbm.: Faktor Company, Reykjavík. 
Litlampar í sjónvarpstæki í 9. flokki. (F1. 9). 

Forgangsréttar krafist frá 5. júlí 1977.
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Skrás. 1978, nr. 108. Skráningard. 24. apríl 1978. 

T 1/1978. Tilkynnt 2. jan. 1978, kl. 9.30. 

  

Richardson-Merrell Limited, 20 Queensmere, Slough, Berkshire, Englandi. 
Umbm.: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Snyrtivörur og fegrunarvörur sem ekki teljast lyf, efnablöndur fyrir hár, svita- 

  

eyðir og sápa, í 3. flokki. (Fl. 3). 

Skrás. 1978, nr. 109. Skráningard. 24. apríl 1978. 

T 7/1978. Tilkynnt 6. jan. 1978, kl. 14.30. 

SIREGRAPH 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Berlin og Minchen, 8000 Múnchen 2, 
Wittelsbacherplatz 2, Þýskalandi. . . 

Umbm.: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

  
  

Læknisfræðileg tæki, einkum röntgentæki í 10. flokki. (F1. 10). 

Skrás. 1978, nr. 110. Skráningard. 24. apríl 1978. 

T 8/1978. Tilkynnt 6. janúar 1978, kl. 14.30. 

JIFFY POP 

AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION, 685, Third Avenue, New York, 
New York, Bandaríki N.-Ameríku. 

Umbm.: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Allar vörur í flokkunum 29, 30 og 31. (F1. 29, 30 og 31). 
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Skrás. 1978, nr. 111. Skráningard. 24. apríl 1978. 

T 9/1978. Tilkynnt 10. jan. 1978, kl. 11.48. 

GEFJUN 

Samband íslenskra samvinnufélaga, Sölvhólsgötu 4, Rvík. 
Umbm.: S. Sigurjónsson hrl., Óðinsgötu 4, Rvík. 

  

Garn í 23. flokki og ullarteppi í 24. flokki. (Fl. 23 og 24). 

Skrás. 1978, nr. 112. Skráningard. 24. apríl 1978. 

T 10/1978. Tilkynnt 10. jan. 1978, kl. 11.45. 

knoll 
KNOLL AG., D-6700 Ludwigshafen am Rhein, Þýskalandi. 
Umbm.: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

  

Allar vörur í 1. og 5. flokki. (Fl. 1 og5). 

Skrás. 1978, nr. 113. Skráningard. 24. apríl 1978. 

T 11/1978. Tilkynnt 10. jan. 1978, kl. 11.45. 

CUTIPLAST 

BEIERSDORF AG., Unnastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Þýskalandi. 
Umbm.: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

  

Plástrar og sáraumbúðir í 5. flokki. (F1. 5). 

Skrás. 1978, nr. 114. Skráningard. 24. apríl 1978. 

T 13/1978. Tilkynnt 10. jan. 1978, kl. 16.00. 

JIF 

Unilever Limited, Port Sunlight, Wirral, Cheshire, Englandi. 
Umbm.: Ágúst Fjeldsted, Benedikt Blöndal £ Hákon Árnason, hrl. Ingólfsstræti 

5, Reykjavík. 

3. flokkur: Þvottaefni, bleikingarefni og aðrar efnablöndur til fata- og dúka- 
þvottar; efnablöndur til hreingerninga, fægingar, ræstingar og blettahreinsunar; 
sápur, ilmvörur, loftnæmar (essential) olíur, efnablöndur til andlitssnyrtingar, hár- 

vötn, snyrtiefni án lyfja, efni til að koma í veg fyrir svita, efnablöndur til tann- 
hirðingar. (F1. 3). 
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Skrás. 1978, nr. 115. Skráningard. 24. apríl 1978. 

T 14/1978. Tilkynnt 11. jan. 1978, kl. 13.45. 

ELMEKX 

Gaba AG., St. Johannsvorstadt 98, CH-4056 Basel, Sviss. 

Umbm.: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

Lyfjablöndur til munn- og tannhirðingar í 5. flokki. (Fl. 5). 

Skrás. 1978, nr. 116. Skráningard. 18. maí 1978. 

T 362/1976. Tilkynnt 8. desember 1976, kl. 9.00. 

SERTIS 

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. (F1. 4). 

Skrás. 1978, nr. 117. Skráningard. 18. maí 1978. 

T 369/1976. Tilkynnt 16. desember 1976. kl. 11.00. 

PHILIP 

Philip Morris Incorporated, félag í Virginiu, 100 Park Avenue, New York, 

N.Y. 10017, Bandaríkin. 
Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 

  

Óunnið og unnið tóbak í 34. flokki. (Fl. 34). 

Skrás. 1978, nr. 118. Skráningard. 18. maí 1978. 

T 146/1976. Tilkynnt 26. maí 1976, kl. 14.40. 

SPEEDO 

SPEEDO KNFTTING MILLS PTY. LIMITED, 269 Pacific Highway, Artarmon, New 

South Wales, 2064, Ástralíu. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

Flokkur 9: 

Kafarabúningar og hanskar, eyrnatappar fyrir sundfólk og kafara, vætanlegir 
búningar fyrir kafara, sundjakkar, baðflot, björgunarflot, björgunarbelti, tæki og 
áhöld til björgunar, öndunartæki til sunds í kafi, hlífðargleraugu. 

Flokkur 18: 

Pokar, ferðatöskur, sekkir, bakpokar, buddur, vasaveski, regnhlifar.
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Flokkur 25: 

Íþróttafatnaður, sundfatnaður, hversdagslegur fatnaður þar með talið sund- 

búningar, skyrtur, treyjur, nærskyrtur, baðhettur, vesti, nærbuxur, sokkabuxur, 
buxur, klæðnaður með buxum, léttar buxur, stuttbuxur, pils, kjólar, peysur, æfinga- 
búnaður, lokaðar peysur, hnepptar peysur, frakkar, skreyttar peysur, jakkar, nátt- 
föt, náttkjólar, vætanlegur búnaður til vatnsskíðaiðkunar, nærföt, sokkar og fóta- 

búnaður. 

Flokkur 28: 

Færanlegar sundlaugar, brimborð án véla, sparkborð, tæki til leikja, leikföng 
og leiktæki, tæki, áhöld og búnaður til líkamsæfinga og íþróttaiðkana, (nema 
fatnaður), pokar fyrir kúluspil og golf, handsundfitjar, fótsundfitjar. 

(F1. 9, 18, 25 og 28). 
    

Skrás. 1978, nr. 119. Skráningard. 18. maí 1978. 

T 435/1977. Tilkynnt 22. nóvember 1977, kl. 10.30. 

HENRI WINTERMANS 

= CAFÉ NOIR 

  

Henri Wintermans Sigarenfabrieken B. V., Nieuwstraat 75, Eersel, Hollandi. 

Umbm: Axel Einarsson hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 

  

Tóbak, unnið og óunnið, í 34. flokki. (Fl. 34). 

Skrás. 1978, nr. 120. Skráningard. 18. maí 1978. 

T 147/1976. Tilkynnt 26. maí 1976, kl. 14.40. 

SPEEDO KNITTING MILLS PTY. LIMITED, 269 Pacific Highway, Artarmon, New 

South Wales, 2064, Ástralíu. . . 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

Flokkur 9: 

Kafarabúningar og hanskar, eyrnatappar fyrir sundfólk og kafara, vætanlegir 
búningar fyrir kafara, sundjakkar, baðflot, björgunarflot, björgunarbelti, tæki og 
áhöld til björgunar, öndunartæki til sunds í kafi, hlífðargleraugu.
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Flokkur 18: 
Pokar, ferðatöskur, sekkir, bakpokar, buddur, vasaveski, regnhlifar. 

Flokkur 25: 

Íþróttafatnaður, sundfatnaður, hversdagslegur fatnaður þar með talið sund- 

búningar, skyrtur, treyjur, nærskyrtur, baðhettur, vesti, nærbuxur, sokkabuxur, 

buxur, klæðnaður með buxum, léttar buxur, stuttbuxur, pils, kjólar, peysur, æfinga- 
búnaður, lokaðar peysur, hnepptar peysur, frakkar, skreyttar peysur, jakkar, nátt- 
föt, náttkjólar, vætanlegur búnaður til vatnsskiðaiðkunar, nærföt, sokkar og fóta- 

búnaður. 

Flokkur 28: 

Færanlegar sundlaugar, brimborð án véla, sparkborð, tæki til leikja, leikföng 
og leiktæki, tæki, áhöld og búnaður til líkamsæfinga og íþróttaiðkana, (nema 
fatnaður), pokar fyrir kúluspil og golf, handsundfitjar, fótsundfitjar. 

(F1. 9, 18, 25 og 28). 

  

  

Skrás. 1978, nr. 121. Skráningard. 18. maí 1978. 

T 436/1977. Tilkynnt 22. nóvember 1977, kl. 10.30. 

(Chur 
Cadbury Limited, Bournville, Birmingham, Englandi. 

Umbm: Axel Einarsson hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 
Kókó, súkkulaði, konfekt og sælgæti; kex (annað en kex fyrir dýr); og te, í 

30. flokki. (F1. 30). 

    

Skrás. 1978, nr. 122. Skráningard. 18. maí 1978. 

T 480/1977. Tilkynnt 18. desember 1977, kl. 10.30. 
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THE FINSBURY DISTILLERY CO. LIMITED, 7—17 Moreland Street, Goswell 
Road, London, E. C., Englandi. 

Umbm: Axel Einarsson hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 

  

Vin og sterkir drykkir í 33. flokki. (F1. 33). 

Skrás. 1978, nr. 123. Skráningard. 18. maí 1978. 

T 481/1977. Tilkynnt 19. desember 1977, kl. 15.45. 

  
SOCIETE DES PRODUITS MARNIER LAPOSTOLLE, société anonyme, 91, 

Boulevard Haussmann á PARIS, Frakklandi. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

  

Likjörar, í 33. flokki. (F1. 33). 

Skrás. 1978, nr. 124. Skráningard. 18. maí 1978. 

T 463/1977. Tilkynnt 7. desember 1977, kl. 13.25. 

COROMETRICS 

American Home Products Corporation, 685 Third Avenue, New York, New York, 

Bandaríki N-Ameríku. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík.
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Lækningatæki, áhöld og tæki til að mæla og fylgjast með viðbrögðum manns- 
líkama, áhöld og hjálpartæki til að finna og fylgjast með hjartslætti og hjartsláttar- 
tíðni og allar aðrar vörur taldar í flokki 10. 

Linuritapappir til ritunar á hjartslætti og sláttartíðni svo og öðrum viðbrögðum 

    

mannslíkama og allar aðrar vörur í 16. flokki. (Fl. 10 og 16). 

Skrás. 1978, nr. 125. Skráningard. 18. maí 1978. 

T 482/1977. Tilkynnt 19. desember 1977, kl. 15.45. 

  
SOCIETE DES PRODUITS MARNIER LAPOSTOLLE, sociéte anonyme, 91, 

Boulevard Haussmann á PARIS, Frakklandi. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Líkjörar, í 33. flokki. (F1. 33). 

  
  

B 130
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Skrás. 1978, nr. 126. Skráningard. 18. maí 1978. 

T 490,/1977. Tilkynnt 29. desember 1977, kl. 16.00. 

RADLEK 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Berlin og Minchen, Wittelsbacherplatz 2, 
8000 Minchen 2, Þýskalandi. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Flokkur 9: 
Raf- og rafeinda-tæki og áhöld til upptöku, vinnslu, sendingar, dreifingar, fjöl- 

dreifingar, geymslu og útbreiðslu á fréttum og gögnum. 
Flokkur 10: 
Ofangreind tæki og áhöld, sérstaklega ætluð til nota við lækningar, sérstaklega 

tæki til afritunar árangurs af röntgen-rannsóknum, útbúnaður sem inniheldur áður- 

talda hluta, tæki eða áhöld, hlutar í öll áðurnefnd áhöld og tæki, upptökutæki og 
tæki til geymslu gagna það er, seguldiskar, segulbönd, segulfilmur, forskriftir geymd- 
ar á annan hátt, svo sem gataspjöldum, segulböndum og öðrum gseymslutækjum 

fyrir gagna-úrvinnslu kerfa. (F1. 9 og10). 

Forgangsréttar krafist frá 19. júlí 1977. 

Skrás. 1978, nr. 127. Skráningard. 18. maí 1978. 

T 491/1977. Tilkynnt 29. desember 1977, kl. 16.00. 

VIDOMATIC 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Berlin og Múnchen, Wittelsbacherplatz 2, 

8000 Minchen 2, Þýskalandi. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Áhöld og tæki til lækninga og raflækninga, röntgentæki til lækninga, tæki til 

skömmtunarstillingar fyrir röntgen-sjónvarpskerfi, hlutar til allra ofangreindra á- 
halda og tækja, í 10. flokki. (F1. 10). 

Forganssréttar krafist frá 19. júlí 1977. 

Skrás. 1978, nr. 128. Skráningard. 18. maí 1978. 

T 2/1978. Tilkynnt 3. janúar 1978, kl. 16.30. 

6 4 Simplex 
Simplex Time Recorder Co., (Massaschusetts corporation), 26 South Lincoln 

Street, Garner, Massachusetts, 01440, Bandaríki N.-Ameríku. 
Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 
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Allar vörur í 9. og 14. flokki, þó einkum: Klukkur til notkunar við iðnaðarvöru- 
framleiðslu, og rafsegulkerfi, sem sjálfvirkt hefur eftirlit með og stýrir klukkukerfi 
Í iðnaði, innstimplunarklukkur starfsfólks og gjaldskráningartæki og stundaskrá- 

    

ningartæki. (F1. 9 og 14). 

Skrás. 1978, nr. 129. Skráningard. 18. maí 1978. 

T 70/1978. Tilkynnt 17. febr. 1978, kl. 12.00. 

BINA TONE 

Binatone International Limited, Binatone House, Beresford Avenue, Wembley, 

Middlesex HAO 1YX, Englandi. 
Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 
Rafmagns- og raffræðileg áhöld og tæki, tilheyrandi 9. flokki, sjóntæki og 

áhöld, reiknivélar, hlutar og varahlutar fyrir öll ofangreind tæki og falla undir 

  

9. flokk. (F1. 9). 

Skrás. 1978, nr. 130. Skráningard. 18. maí 1978. 

T 15/1978. Tilkynnt 16. janúar 1978, kl. 15.00. 

CIGANA 

James J. Fox €£ Co. Limited, 119 Grafton Street, Dublin 2, Írlandi. 

Umbm: Axel Einarsson hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 

  

Tóbak, unnið og óunnið, í 34. flokki. (Fl. 34). 

Skrás. 1978, nr. 131. Skráningard. 18. maí 1978. 

T 16/1978. Tilkynnt 16. janúar 1978, kl. 15.00. 

ROTACAPS 

ALLEN “£ HANBURYS LIMITED, Three Colts Lane, Bethnal Green, London E., 

Englandi. 
Umbm: Axel Einarsson hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 

Lyf, í 5. flokki. (Fl. 5). 

Skrás. 1978, nr. 132. Skráningard. 18. maí 1978. 

T 17/1978. Tilkynnt 16. janúar 1978, kl. 15.00. 

RELAST 

T. J. Smith £ Nephew, Limited, 101 Hessle Road, Hull, Englandi. 

Umbm: Axel Einarsson hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 
Ahöld og tæki til skurðlækninga og tannlækninga, í 10. flokki. (F1. 10). 
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Skrás. 1978, nr. 133. 

T 20/1978. 

Skráningard. 18. maí 1978. 

Tilkynnt 18. janúar 1978, kl. 15.00. 

LEUKOMED 

BEFERSDORF AG., Unnastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Þýskalandi. 

Umbm: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Efnablöndur til nota sem meðöl, plástrar og efni til sáraumbúða; sótthreinsunar- 

efni, í 5. flokki. (Fl. 5). 

  

Skrás. 1978, nr. 134. 

T 27/1978. 

Skráningard. 18. maí 1978. 

Tilkynnt 19. janúar 1978, kl. 16.00. 

  

Volga Car Associated Works, Togliatti Town, Belorusskaja Street 16, Sovét- 

ríkjunum. 
Umbm: Ragnar Ólafsson hrl., Laugavegi 18, Reykjavik. 
Bifreiðar, bifreiðahlutir og bifreiðavarahlutir, í 12 flokki. (Fl. 12). 

  

Skrás. 1978, nr. 135. 

T 31/1978. 

Skráningard. 18. maí 1978. 

Tilkynnt 20. janúar 1978, kl. 14.20. 

VECTORIL 

BIOFARMA, 22, rue Garnier, Neuilly-sur-Seine, Frakklandi. 
Umbm: SIGURJÓNSSON á ÞÓR sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Allar vörur í 5. flokki. (FI. 5). 
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Skrás. 1978, nr. 136. Skráningard. 18. maí 1978. 

T 32/1978. Tilkynnt 20. janúar 1978, ki. 14.20. 

MARQUES DE VARGAS 

VARMA S. A., Bernardino Obregón, 28 Madrid-, Spáni. 

Umbm: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  
  

Vín, sterkir drykkir og líkjörar, í 33. flokki. (F1. 33). 

Skrás. 1978, nr. 137. Skráningard. 18. maí 1978. 

T 35/1978. Tilkynnt 26. janúar 1978, kl. 13.35. 

„KRACO“ 

SAGA Trading AB., S-200 11 Halmö 6, Pósthólf 6057, Svíþjóð. 
Umbm: Jón N. Sigurðsson hrl., Reykjavík. 
Allar vörur í 9. flokki, en einkum radiofjarskiptatæki, Walkie-talkies, svo og 

  

varahlutir og útbúnaður til slíkra tækja. (F1. 9). 

Skrás. 1978, nr. 138. Skráningard. 18. maí 1978. 

T 12/1978. Tilkynnt 10. janúar 1978, kl. 13.45. 

CUSTOM 

Gallaher Limited, Virginia House, 134/148 York Street, Belfast, Norður-Írlandi. 
Umbm: Magnús Thorlacius hrl., Garðastræti 11, Reykjavík. 
Tóbak, unnið eða óunnið, efni til reykinga, selt sér eða blandað tóbaki, hvorki 

þó til lyfja eða lækninga, vörur handa reykingamönnum tilheyrandi 34. flokki 

  

og eldspýtur. (F1. 34). 

Skrás. 1978, nr. 139. Skráningard. 18. maí 1978. 

T 19/1978. Tilkynnt 18. janúar 1978, kl. 11.30. 

  

Ýnerra s| 
Snerra sf., Þverholti, 270 Mosfellssveit. 

Vörur og þjónusta í flokkum 9, 16, 36, 41 og 42. (F1. 9. 16. 35. 41 og 42). 
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Skrás. 1978, nr. 140. Skráningard. 18. maí 1978. 

T 26/1978. Tilkynnt 18. janúar 1978, kl. 16.00. 

AMPEK 

Ampex Corporation, 401 Brodway, Redwood Gity, California, Bandaríki N.- 
Ameríku. 

Umbm: Kristinn Gunnarsson hrl., Ásenda 3, Reykjavík. 
9. flokkur, þ. á. m.: Tæki með segulböndum og/eða plötum til að taka upp eða 

sýna og spila myndefni, hljóm eða annað efni; tæki til að nota með slíkum upptöku- 
tækjum og kerfi, sem nota þau; segulbönd með og án upptöku og geymslubúnaður 
fyrir þær; sjónvarpsmyndavélar; segulplötur; tæki til að geyma upplýsingar fyrir 

  
tölvur. (F1. 9). 

Skrás. 1978, nr. 141. Skráningard. 18. maí 1978. 

T 28/1978. Tilkynnt 19. janúar 1978, kl. 16.00. 

LAÐA 
Volga Car Associated Works, Togliatti Town, Belorusskaja Street 16, Sovét- 
ríkjunum. 
Umbm: Ragnar Ólafsson hrl., Laugavegi 18, Reykjavík. 
Bifreiðar og bifreiðavarahlutir, í 12. flokki. (Fl. 12). 

    

Skrás. 1978, nr. 142. Skráningard. 18. maí 1978. 

T 33/1978. Tilkynnt 20. janúar 1978, kl. 16.25. 

Í vaRTi PÉTUR 
Magnús Matthíasson, Smyrlahrauni 41, Hafnarfirði. 

  

Sælgæti, í 30. flokki. (F1. 30). 

Skrás. 1978, nr. 143. Skráningard. 18. maí 1978. 

T 21/1978. Tilkynnt 18. janúar 1978, kl. 15.00. 

MEVAMATIC 

SIFMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Berlin og Minchen, Wittelsbacherplatz 2, 

8000 Miinchen 2, Þýskalandi. 
Umbm: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Raflækningatæki og áhöld, sérstaklega eindahraðarar fyrir geislalækningar, bein- 

línuhraðarar, hlutar til allra þessara tækja og útbúnaður, í 10. flokki. (F1. 10). 
Forgangsréttar krafist frá 29. júlí 1977. 
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Skrás. 1978, nr. 144. 

T 34/1978. 

Skráningard. 18. maí 1978. 

Tilkynnt 25. janúar 1978, kl. 10.00. 

  
Hótel Esja hf., Suðurlandsbraut 2, Reykjavík. 
Veitingastarfsemi, í 42. flokki. (F1. 42). 

Skrás. 1978, nr. 145. 

T 38/1978. 

Skráningard. 18. maí 1978. 

Tilkynnt 27. janúar 1978, kl. 13.35. 

„AFTER DARK“ 

Pierre Robert Aktiebolag, Fack-230-42, Tygelsjö, Svíþjóð. 

Umbm: Ágúst Fjeldsted hrl., Ingólfsstræti 5, Reykjavík. 
Sápur, ilmvörur, loftnæmar olíur (essential oils), efni til andlitssnyrtingar, efni 

til hárhirðingar, í 3. flokki. (Fl. 3). 
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Skrás. 1978, nr. 146. Skráningard. 18. maí 1978. 

T 37/1978. Tilkynnt 27. janúar 1978, kl. 13.35. 

„YAWL“ 

Pierre Robert Aktiebolag, Fack-230-42, Tygelsjö, Svíþjóð. 

Umbm: Ágúst Fjeldsted hrl., Ingólfsstræti 5, Reykjavík. 
Sápur, ilmvörur, loftnæmar olíur (essential oils), efni til andlitssnyrtingar, efni 

    

til hárhirðingar, í 3. flokki. (Fl. 3). 

Skrás. 1978, nr. 147. Skráningard. 18. maí 1978. 

T 36/1978. Tilkynnt 27. janúar 1978, kl. 13.35. 

„NIFTY“ 

Pierre Robert Aktiebolag, Fack-230-42, Tygelsjö, Svíþjóð. 
Umbm: Ágúst Fjeldsted hrl., Ingólfsstræti 5, Reykjavík. 

  

Andlitssnyrtingarefni, ilmvötn, eau-de-cologne, í 3. flokki. (Fl. 3). 

Skrás. 1978, nr. 148. Skráningard. 18. maí 1978. 

T 22/1978. Tilkynnt 18. janúar 1978, kl. 15.00. 

COMPATIX 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Berlin og Minchen, Wittelsbacherplatz 2, 
8000 Minchen 2, Þýskalandi. 

Umbm:: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Raflækningatæki, lækningatæki og áhöld, sérstaklega borð til geislaskyggningar. 

Hlutar til allra áðurnefndra áhalda og tækja, í 10. flokki. (F1. 10). 

Forgangsréttar krafist frá 29. júlí 1977. 

      

Skrás. 1978, nr. 149. Skráningard. 18. maí 1978. 

T 25/1978. Tilkynnt 18. janúar 1978, kl. 15.00. 

PANTOSKOP 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Berlin og Múnchen, Wittelsbacherplatz 2, 

8000 Minchen 2, Þýskalandi. 

Umbm: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Röntgensjúkdómsgreinitæki og áhöld til lækninga, í 10. flokki. (F1. 10). 
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Skrás. 1978, nr. 150. Skráningard. 18. maí 1978. 

T 40/1978. Tilkynnt 27. janúar 1978, kl. 14.55. 

DAKTAR 

JOHNSON £ JOHNSON, 501 George Street, New Brunswick, New Jersey, Banda- 
ríki N.-Ameríku. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Allar vörur í 5. flokki, einkum efnablöndur til nota sem meðul, meðul handa 

  

dýrum og efnablöndur til hreinlætis. (F1. 5). 

Skrás. 1978, nr. 151. Skráningard. 18. maí 1978. 

T 41/1978. Tilkynnt 27. janúar 1978, kl. 14.55. 

ORAP 

JOHNSON £ JOHNSON, 501 George Street, New Brunswick, New Jersey, Banda- 

ríki N-Ameríku. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Allar vörur í 5. flokki, einkum efnablöndur til nota sem meðul, meðul handa 

  

dýrum og efnablöndur til hreinlætis. (F1. 5). 

Skrás. 1978, nr. 152. Skráningard. 18. maí 1978. 

T 42/1978. Tilkynnt 31. janúar 1978, kl. 13.45. 

ROCKIES 

Tithebarn Products Limited, Tithebarn House, Weld Road, Southport, Mersey- 
side, PR8 2LY, Englandi. 

Umbm: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Dýrafæða; viðauki og bætir í dýrafæðu; bætiefni (licks) handa dýrum til að 

    
sleikja, í 31. flokki. (Fl. 31). 

Skrás. 1978, nr. 153. Skráningard. 18. maí 1978. 

T 44/1978. Tilkynnt 1. febrúar 1978, kl. 11.30. 

FRKULES 
Sjóklæðagerðin hf., Skúlagötu 51, Reykjavik. 
Umbm: Ragnar Ólafsson hrl., Laugavegi 18, Reykjavík. 
Sjófatnaður, í 25. flokki. (Fl. 25). 
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Skrás. 1978, nr. 154. Skráningard. 18. maí 1978. 

T 308/1977. Tilkynnt 12. ágúst 1977, kl. 13.00. 

FAÍSCA 

JOSÉ MARIA DA FONSECA, SUCESSORES-VINHOS, S. A.R.L., Vila Nogueira 
de Azeito, Portugal. 

Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 

  
  

Vín, í 33. flokki. (Fl. 33). 

Skrás. 1978, nr. 155. Skráningard. 18. maí 1978. 

T 45/1978. Tilkynnt 1. febrúar 1978, kl. 14.00. 

Innhverf íhugun 

Framkvæmdaráð heimsáætlunar á Íslandi, Hverfisgötu 18, Reykjavík. 
Uppeldis-, menntunar- og skemmtistarfsemi, í 41. flokki. 

  

  

Auglýsinga- og útbreiðslustarfsemi, í 35. flokki. (F1. 35 og 41). 

Skrás. 1978, nr. 156. Skráningard. 18. maí 1978. 

T 61/1978. Tilkynnt 9. febrúar 1978, kl. 15.30. 

Hollywood 

Ólafur Laufdal Jónsson, Vesturbergi 82, Reykjavík. 
Skemmtistarfsemi, í 41. flokki. (FI. 41). 

Skrás. 1978, nr. 157. Skráningard. 18. maí 1978. 

T 167/1976. Tilkynnt 9. júní 1976, kl. 17.00. 

Na zdorovye 

Vsesojuznoe Objedinenije „Sojuzplodoimport“ Moscow, Sovétríkjunum. 
Umbm: Ragnar Ólafsson, hrl., Reykjavík. 
Vín, sterkir drykkir og líkjörar, í 33. flokki. (F1. 33). 

Forgangsréttar krafist frá 9. desember 1975. 
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Skrás. 1978, nr. 158. Skráningard. 18. maí 1978. 

T 458/1977. Tilkynnt 6. desember 1977, kl. 11.50. 

LEICHT-HÁNDLE 

Badische Tabakmanufaktur Roth-Hándle GmbH á Co., Industriehof 6, D-7630 
Lahr/Schwarzwald, Þýskalandi. 

Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 
Tóbaksvörur, sígarettupappir, reykingamannavörur, þ.e. eldfæri, öskubakkar, 

eldspýtur, þétti- og vefjuvélar fyrir sígarettur, að því leyti sem þessar vörur falla 
undir 34. flokk. (F1. 34). 

Forgangsréttar krafist frá 13. september 1977. 

  
  

Skrás. 1978, nr. 159. Skráningard. 18. maí 1978. 

T 459/1977. Tilkynnt 6. des. 1977, kl. 11.50. 

LEICHTE HAND 

Badische Tabakmanufaktur Roth-Hándle GmbH á Co., Industriehof 6, D-7630 
Lahr/Schwarzwald, Þýskalandi. 

Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 
Tóbaksvörur, sígarettupappír, reykingamannavörur, þ.e. eldfæri, öskubakkar, 

eldspýtur, þétti- og vefjuvélar fyrir sígarettur, að því leyti sem þessar vörur falla 
undir 34. flokk. (F1. 34). 

Forgangsréttar krafist frá 13. september 1977. 

    

Skrás. 1978, nr. 160. Skráningard. 18. maí 1978. 

T 48/1978. Tilkynnt 1. febr. 1978, kl. 15.30. 

TELEDYNE 

TELEDYNE INCORPORATED, 1901 Avenue of the Stars, Los Angeles, Cali- 
fornia 90067, Bandaríki N.-Ameríku. j 

Umb: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Flokkur 9: Mælitæki fyrir súrefni, hitaleiðslu, kolvetni, nærútrauða geislun, 

ljósmælitæki, reykgreinar, súrefnisgreinar, staðsetningartæki fyrir flugvélar, sér- 
staklega tæki til að mæla lóðrétta hreyfingu, hornamælitæki, tvítölu-eftirlitstæki, 
og smátölvur, ritunartæki, skynjarar og litbrigðaskynjarar, ljósmyndavélar með sigti 
eins og á byssu, neðansjávarkvikmyndavélar, tæki til ljósmyndunar, það eru linsur, 
undirstöður fyrir ljósmyndavélar, verndarhylki og þrífætur, aflstraumbreytar, fjar- 
skiptatæki, mælingatæki fyrir útvörp og ratsjár, spurningamælitæki, steypuvélar 
fyrir gervitennur, rennibekkir fyrir gervitennur til nota í rannsóknarstofum, innrit- 
unarmagnarar, ritarar fyrir jarðskjálftamyndarlínur, segulbandaritarar fyrir jarð- 
skjálftamyndalínur, ritarar fyrir neðansjávar jarðskjálftamyndalinur, og hágreini- 
magnarar, færslutæki, hallamælar, hornamælar, straummælar, hánákvæmis vigtunar 

og mælitæki, tæki til að rannsaka gegnsmug lofts, grófleika, stifni, og fleira á pappír, 
og vefnaðarvörum, landmælingatæki, net, vogir, tæki til að þýða á dulmál, og veður- 
fræðileg tæki, það eru tæki til að mæla hraða og stefnu vinda, og aðvara um vind-
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hraða, lofttæmimælar, tæki til að mæla þrýsting, hraða og streymi, það er straum- 
mælar, magnsstraummælar, leiðarritarar, eftirlitsafritarar, staðsetningarsýnitæki og af- 
ritunartæki, tæki til að mæla millibil og fjarritunar þeirra, sjálfvirk vökva geislunar 
og gammageislunar-teljarar, skömmtunartæki fyrir hitageislun, skömmtunartæki fyr- 
ir geislun, hitaaflsrafalar, aflframleiðsluhylki af gerð þeirri er stöðugt taka á móti 
nýjum efnum til framleiðslu á rafmagni og hitaaflsrafalar, eftirlitstæki með beygju- 
álagi, mjúk, yfirborðshörð og ryðfrí suðurafskaut, rafeindalampar fyrir raföldur, 
sem hreyfast, ratsjárkerfi fyrir flugvélar, loftnets- og inntakskerfi, ratsjármagnarar 
og baksviðsmælar, einsgeisla-móttökukerfi til nota með stöðvum á jörðu til geim- 
rannsókna, örbylgjusigti, tíðnismargfaldarar, samaxlarofar fyrir örbylgjur, hátíðni 
bylgjuleiðarrofar, tíðnimargfaldarar, móttökutæki, heyrnartól, kallkerfi, hylkjasett, 
hátalarar, innbrotsaðvörunarkerfi, og labb-rabb kerfi, rafmagnsþræðir og kaplar, ál 
og bronce-raftengingar, þarmeð taldir tvíklofnir boltar, festingar, festistykki, enda- 

stykki og samþjöppunartengingar, háhita- þræðir, kaplar og rörakerfi til raflagna. 
Flokkur 1: Efnablöndur til þess, að nota við teikningar, það eru efnablöndur til 
þess, að gera yfirborð blaða næmt til móttöku merkja, þegar notaður er á þau ritunar- 
vökvi, svo og fitunarvökvi til ritunar á blöð, sem þannig hafa verið gerð næm. 
Flokkur 3: Vökvi til að afmá áletranir. Flokkur 7: Bökunarvélar og tæki, sérstak- 

lega efnablandarar, flutningsbönd og deigblandarar, svo og hersluskrúfur til nota í 
flugvélum, til að stilla slaka í köplum og lengd stýrisstanga. Flokkur 11: bökunar- 
vélar og útbúnaður, sérstaklega ofnar og kælar. Flokkur 13: Sprengiefnabúnaður, 
það er sprengiboltar, sprengirær, forhleðslur, kveikjur, sprengiforhlöð, þrýstiendar, 
tundur, patronur, kveikiþræðir, tímaforhlöð, sprengiskerar og eyðarar, hlutar til 
sprengiþráða og kerfa, litlir rakettuhreyflar, línubyssur, gasframleiðsluvélar, línu- 
skerar og kaplaskerar. Flokkur 16: Afritunarvélar, bæði fyrir blá og hvit afrit, til 
nota við teikningar. Flokkur 42: Gagnavinnsla og rannsóknir gagna, jarðskjálfta- 
rannsóknir og neðansjávarrannsóknir, sérstaklega jarðfræðilegar, þyngdar- og segul- 

  

rannsóknir. (Fl. 1, 3, 7, 9, 11, 13, 16 og 42). 

Skrás. 1978, nr. 161. Skráningard. 18. maí 1978. 

T 64/1978. Tilkynnt 14. febr. 1978, kl. 13.45. 

HA 310POBbE 

Vsesojuznoe Objedinenie Sojuzplodoimport, Moscow, Sovétríkjunum. 
Umbm: Ragnar Ólafsson, hrl., Laugavegi 18, Rvík. 
Vín, sterkir drykkir og líkjörar, í 33. flokki. (F1. 33). 

Forgangsréttar krafist frá 9. desember 1975. 
    

Skrás. 1978, nr. 162. Skráningard. 18. maí 1978. 

T 486/1977. Tilkynnt 22. des. 1977, kl. 13.30. 

EÐ VEG ANEY 
Dr 

KUHLMANN 
Pechiney Ugine Kuhlmann, société anonyme, 23 rue Balzac — 75008 — París, 

Frakklandi. 
Umbm: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík.
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Fl. 1. Efnavörur, sem notaðar eru í iðnaði, við vísindastörf, ljósmyndun, land- 
búnað, garðyrkju, skógrækt; gerviviðarkvoða; plast í dufi-, vökva- eða deigformi 
til iðnaðarnota; dýraáburður (eðlilegur og gervi); eldslökkviefni, stilliefni og efna- 

blöndur til lóðunar; efni til að vernda matvæli gegn skemmdum; sútunarefni; lím- 
efni, sem notuð eru í iðnaði. Fl. 6. Óunnir og sumpart unnir venjulegir málmar 
og blöndur þeirra; akkeri, steðjar, bjöllur, völsuð og steypt byggingarefni; teinar 
og önnur málmefni í járnbrautarteina; keðjur (utan drifkeðjur fyrir ökutæki); 
kaplar og vírar (ekki rafmagns); lásasmíðavinna; málmrör; peningaskápar og 
peningakassar, stálkúlur; skeifur; naglar og skrúfur; aðrar vörur úr ódýrum málm- 
um, sem ekki eru í öðrum flokkum, málmgrýti. (Fl. 1 og 6). 

Forgangsréttar krafist frá 7. júní 1977. 
    

Skrás. 1978, nr. 163. Skráningard. 18. maí 1978. 

T 63/1978. Tilkynnt 13. febr. 1978, kl. 15.55. 

  

TWOMAKX 

Twomax Limited, 187 Old Rutherglen Road, Glasgow, Skotlandi. 
Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 

  

Fatnaðarvörur, í 25. flokki. (Fl. 25). 

Skrás. 1978, nr. 164. Skráningard. 18. maí 1978. 

T 65/1978. Tilkynnt 14. febr. 1978, kl. 14.00. 

MEVATRON 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Berlín og Minchen, Wittelsbacherplatz 2, 

8000 Munchen 2, Þýskalandi. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Raflækningatæki og útbúnaður, sérstaklega eindahraðarar til geislalækningameð- 

ferðar, beinlínuhraðarar, í 10. flokki. (F1. 10). 
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Skrás. 1978, nr. 165. Skráningard. 18. maí 1978. 

T 66/1978. Tilkynnt 16. febr. 1978, kl. 11.15. 

Coco 

CHANEL, société anonyme, 135, avenue Charles de Gaulle a NEUILLY-SUR- 
SEINE, Frakklandi. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Bleikingarefni og aðrar efnablöndur til fata- og dúkaþvottar; efnablöndur til 

hreingerninga, fægingar og blettahreinsunar ásamt slípiefnum; sápa, ilmvörur (par- 
fumerivörur); loftnæmar (æteriskar) olíur, efnablöndur til andlitssnyrtingar, hár- 

      

vatn; efnablöndur til tannhirðingar, í 3. flokki. (F1. 3). 

Skrás. 1978, nr. 166. Skráningard. 18. maí 1978. 

T 67/1978. Tilkynnt 16. febr. 1978, kl. 13.00. 

O
o
?
 

  

Schenley Distillers, Inc., 888 Seventh Avenue, New York, N.Y., Bandaríkjum 

Norður-Ameríku. 
Umbm: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 

  

Blandaðir, áfengir drykkir, í 33. flokki. (F1. 33). 

Skrás. 1978, nr. 167. Skráningard. 18. maí 1978. 

T 68/1978. Tilkynnt 16. febr. 1978, kl. 13.00. 

FLENAC 

Reckitt £ Colman (Overseas) Limited, Dansom Lane, Hull, Yorkshire, Englandi. 

Umbm: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 

  

Lyf og lyfjaefni í 5. flokki. (F1. 5). 

Skrás. 1978, nr. 168. Skráningard. 18. maí 1978. 

T 69/1978. Tilkynnt 16. febr. 1978, kl. 13.00. 

TEMGESIC 

Reckitt £ Colman (Overseas) Limited, Dansom Lane, Hull, Yorkshire, Englandi 

Umbm: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 

Lyf og lyfjaefni í 5. flokki. (Fl. 5). 
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Skrás. 1978, nr. 169. Skráningard. 28. júní 1978. 

T 119/1975. Tilkynnt 7. apríl 1975, kl. 18.45. 

FINNDRIL 

OY NAVIRE AB, 21600 PARGAS, Finnlandi. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Olíuborpallar, sérstaklega af þeirri gerð, sem lyfta má upp, og hlutar til þeirra. 

  

(Fl. 12). 

Skrás. 1978, nr. 170. Skráningard. 28. júní 1978. 

T 120/1975. Tilkynnt 7. apríl 1975, kl. 13.45. 

SCANDRIL 

OY NAVIRE AB, 21600 PARGAS, Finnlandi. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á£ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Olíuborpallar, sérstaklega af þeirri gerð, sem lyfta má upp, og hlutar til þeirra. 

  

(F1. 12). 

Skrás. 1978, nr. 171. Skráningard. 28. júní 1978. 

T 72/1978. Tilkynnt 20. febrúar 1978, kl. 15.00. 

GYPTRON 

Champion Chemicals, Inc., 1311 First City National Bank Building, Houston, 
Texas 77002, Bandaríki Norður-Ameríku. 

Umbm.: Faktor Company, Reykjavík. 
Efnafræðilegar blöndur til að eyða og leysa upp hrúðurmyndun í olíubrunnum, 

  

pípulögnum og þess háttar. (F1. 1). 

Skrás. 1978, nr. 172. Skráningard. 28. júní 1978. 

T 73/1978. Tilkynnt 20. febrúar 1978, kl. 15.00. 

EMULSOTRON 

Champion Chemicals, Inc., 1311 First City National Bank Building, Houston, 
Texas 77002, Bandaríki Norður-Ameríku. 

Umbm.: Faktor Company, Reykjavík. 

Efnafræðilegar blöndur til að rjúfa og fyrirbyggja samblendi emulsion-olíu og 
vatns. (Fl. 1). 
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Skrás. 1978, nr. 173. Skráningard. 28. júní 1978. 

T 74/1978. Tilkynnt 20. febrúar 1978, kl. 15.00. 

CORTRON 

Champion Chemicals, Inc., 1811 First City National Bank Building, Houston, 
Texas 77002, Bandaríki Norður-Ameríku. 

Umbm.: Faktor Company, Reykjavík. 

  

Efnafræðilegar blöndur til að hindra og aftra tæringu málma. (F1. 1). 

Skrás. 1978, nr. 174. Skráningard. 28. júní 1978. 

T 18/1978. Tilkynnt 17. jan. 1978, kl. 10.30. 

CHAMPAGNE 

Gatan litt 

  

CHAMPAGNE 

Millar Gm d Vigni 

SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLU- 
METTES SEITA, 53 Quai d'Orsay, 75340 PARIS, CEDEX 07, FRAKKLANDI. 

Umbm.: Gunnlaugur Þórðarson, hrl., Bergstaðastræti 74 A, Reykjavík. 
Tóbaksvörur í 34. flokki. (Fl. 34). 
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Skrás. 1978, nr. 175. 

T 75/1978. 

Skráningard. 28. júní 1978. 

Tilkynnt 20. febrúar 1978, kl. 15.00. 

BACTRON 

Champion Chemicals, Inc., 1811 First City National Bank Building, Houston, 
Texas 77002, Bandaríki Norður-Ameríku. 

Umbm.: Faktor Company, Reykjavík. 
Bakteríueyðandi efnablöndur, notaðar sem íblöndunarefni í borvökva við brunn- 

boranir. (Fl. 1). 

    

Skrás. 1978, nr. 176. Skráningard. 28. júní 1978. 

T 76/1978. Tilkynnt 20. febrúar 1978, kl. 15.00. 

á 
Champion Chemicals, Inc., 1311 First City National Bank Building, Houston, 

Texas 77002, Bandaríki Norður-Ameríku. 
Umbm.: Faktor Company, Reykjavík. 
Efnablöndur og efnasamsetningar til rannsókna, borana, framleiðslu og flutn- 

ings á olíu og jarðgasi. (Fl. 1). 

    

Skrás. 1978, nr. 177. Skráningard. 28. júní 1978. 

T 78/1978. Tilkynnt 22. febr. 1978, kl. 10.00. 

Wp 

Polarcargo hf., Keilufelli 4, Rvík. 
Allar vörur í flokkum 29, 30 og 32. (Fl. 29, 30 og 32). 
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Skrás. 1978, nr. 178. Skráningard. 28. júní 1978. 

T 77/1978. Tilkynnt 20. febr. 1978, kl. 15.00. 

A Champion 
> Gemiaris.ina. 

Champion Chemicals, Inc., 1311 First City National Bank Building, Houston, 
Texas 77002, Bandaríki Norður-Ameríku. 

Umbm.: Faktor Company, Reykjavík. 
Efnablöndur og efnasamsetningar til rannsókna, borana, framleiðslu og flutn- 

  

ings á olíu og jarðgasi. (FI. 1). 

Skrás. 1978, nr. 179. Skráningard. 28. júní 1978. 

T 79/1978. Tilkynnt 22. febr. 1978, kl. 14.30. 

JOHN PLAYER 
KING SIZE. 

  
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. (Fl. 34). 
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Skráningard. 28. júní 1978. Skrás. 1978, nr. 180. 

Tilkynnt 23. febr. 1978, kl. 13.45. T 80/1978. 

RAFSPEKI 

Rafrás sf., Pósthólf 157, Rvík. 

Allar vörur í 9. flokki. (F1. 9). 

    

Skráningard. 28. júní 1978. Skrás. 1978, nr. 181. 

Tilkynnt 23. febr. 1978, kl. 14.30. T 82/1978. 

  

CASTROL LIMITED, Burmah House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire, Englandi. 
Umbm: Árni Björnsson, cand. polit., Rvík. 
Olíur og fituefni til iðnaðar (þó ekki matarolíur og feitiefni til matar eða loft- 

næmar olíur), smurefni og brennsluefni. (F1. 4). 

Skráningard. 28. júní 1978. Skrás. 1978, nr. 182. 

Tilkynnt 24. febr. 1978, kl. 10.00. T 83/1978. 

MICROLUTON 

Schering AG., 1. Berlin 65, Múllerstr. 170—178 og Bergkamen, Þýskalandi. 
Umbm: Jón N. Sigurðsson, hrl., Rvík. 
Lyf, efni til lyfja og heilsuverndar, í 5. flokki. (FI. 5). 
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Skrás. 1978, nr. 183. Skráningard. 28. júní 1978. 

T 84/1978. Tilkynnt 24. febr. 1978, kl. 10.30. 

RUBIDAZONE 

Rhone-Poulenc Industries, 22, avenue Montaigne, F-75008 París, Frakklandi. 

Umbm: Árni Björnsson, cand. polit., Rvík. 

  

Lyf og lyfjavörur fyrir menn og dýr, í 5. flokki. (Fl. 5). 

Skrás. 1978, nr. 184. Skráningard. 28. júní 1978. 

T 86/1978. Tilkynnt 27. febr. 1978, kl. 13.30. 

MICROTHENE 

National Distillers and Chemical Corporation, Virginia, 99 Park Avenue, New 

York, New York, Bandaríkjunum. 

Umbm: Árni Björnsson, cand. polit., Rvík. 
Föst efni, fíndreifðir olefin fjölliðar eða samtengdir fjölliðar, í 1. flokki. 

  

(F1. 1). 

Skrás. 1978, nr. 185. Skráningard. 28. júní 1978. 

T 87/1978. Tilkynnt 27. febr. 1978, kl. 13.30. 

PETROTHENE 

National Distillers and Chemical Corporation, Virginia, 99 Park Avenue, New 

York, New York, Bandaríkjunum. 
Umbm: Árni Björnsson, cand. polit., Rvík. 

  
  

Tilbúin viðarkvoða í aðskildu formi, þó einkum í smákúlum. (F1. 1). 

Skrás. 1978, nr. 186. Skráningard. 28. júní 1978. 

T 88/1978. Tilkynnt 27. febr. 1978, kl. 13.30. 

ULTRATHENE 

National Distillers and Chemical Corporation, Virginia, 99 Park Avenue, New 

York, New York, Bandaríkjunum. 
Umbm: Árni Björnsson, cand. polit., Rvík. 
Tilbúnir olefin fjölliðar eða samtengdir fjölliðar í aðskildu formi, þó einkum 

samtengdir fjölliðar úr ethylene og vinyl acetate í formi dufts eða smákúlna. 
(F1. 1). 
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Skrás. 1978, nr. 187. Skráningard. 28. júní 1978. 

T 89/1978. Tilkynnt 27. febr. 1978, kl. 13.30. 

Us1I 

National Distillers and Chemical Corporation, Virginia, 99 Park Avenue, New 

York, New York, Bandaríkjunum. 
Umbm: Árni Björnsson, cand. polit., Rvík. 
Efnavörur eða samsetningar til iðnaðar eða landbúnaðarnota, þar með talið 

  

tilbúnir olefin fjölliðar eða samtengdir fjölliðar. (Fl. 1). 

Skrás. 1978, nr. 188. Skráningard. 28. júní 1978. 

T 90/1978. Tilkynnt 27. febr. 1978, kl. 13.30. 

  

National Distillers and Chemical Corporation, Virginia, 99 Park Avenue, New 

York, New York, Bandaríkjunum. 
Umbm: Árni Björnsson, cand. polit., Rvík. 

Efnavörur eða samsetningar til iðnaðar eða landbúnaðarnota, þar með talið 

tilbúnir olefin fjölliðar eða samtengdir fjölliðar. 

  

(Fl. 1). 

Skrás. 1978, nr. 189. Skráningard. 28. júní 1978. 

T 91/1978. Tilkynnt 28. febr. 1978, kl. 11.00. 

SCHIMMEL 

Wilhelm Schimmel, Pianofortefabrik, GmbH., Hamburger Str. 273, 3300 Braun- 

schweig, Þýskalandi. 
Umbm: Magnús Thorlacius, hrl., Garðastræti 11, Rvík. 

Hljóðfæri, pianó og flyglar, í 15. flokki. (Fl. 16). 
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Skrás. 1978, nr. 190. Skráningard. 28. júní 1978. 

T 93/1978. Tilkynnt 1. mars 1978, kl. 11.30. 

GARANTIX 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Berlin og Múnchen, Wittelsbacherplatz 2, 

8000 Miönchen 2, Þýskalandi. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Raflækningatæki og búnaður, sérstaklega röntgentæki og búnaður til lækninga, 

    

í 10. flokki. (F1. 10). 

Skrás. 1978, nr. 191. Skráningard. 28. júní 1978. 

T 94/1978. Tilkynnt 2. mars 1978, kl. 11.30. 

  

Custom 

      
Gallaher Limited, Virginia House, 134/148 York Street, Belfast, Norður Írlandi. 
Umbm: Magnús Thorlacius, hrl., Garðastræti 11, Rvík. 
Unnið og óunnið tóbak; efni til að reykja, sem selt er sérstaklega eða blandað 

tóbaki, en ekki notuð sem lyf eða til lækninga; vörur fyrir reykingamenn, í 834. 
flokki; vindlingapappír, vindlingaefni (til að búa til síu-vindlinga) og eldspýtur. 

(F1. 34). 
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Skrás. 1978, nr. 192. Skráningard. 28. júní 1978. 

T 474/1977. Tilkynnt 14. des. 1977, kl. 11.45. 

  

  

Farrah Fawcett, c/o Silverberg, Rosen £ Leon, Suite 1100, 1880 Century Park 
East, Los Angeles, California 90067, Bandaríki N-Ameríku. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Allar vörur í flokkum 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 21 og 26. 

(Fl. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 21 og 26). 
  

  

Skrás. 1978, nr. 193. Skráningard. 28. júní 1978. 

T 50/1978. Tilkynnt 7. febr. 1978, kl. 14.30. 

KHAYYAM 

National Office For Commercialization of Wine Growing Products, 112 Quai 
SUD, Algiers, Alsír. 

Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 

    
Vín, í 33. flokki. (Fl. 33). 

Skrás. 1978, nr. 194. Skráningard. 28. júní 1978. 

T 46/1978. Tilkynnt 1. febrúar 1978, kl. 15.30. 

Dansk Söassurance AS., Niels Juelsgade 11, DK-1016 Kaupmannahöfn, Danmörku. 
Umbm: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR sf.), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Tryggingastarfsrekstur og fjármálastarfsemi. (Fl. 36). 
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Skrás. 1978, nr. 195. Skráningard. 28. júní 1978. 

T 47/1978. Tilkynnt 1. febr. 1978, kl. 15.30. 

  

Dansk Söassurance AS., Niels Juelsgade 11, DK-1016 Kaupmannahöfn, Danmörku. 
Umbm: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR sf.), Óðinsgötu 4, Rvík. 

  

Tryggingastarfsrekstur og fjármálastarfsemi. (Fl. 36). 

Skrás. 1978, nr. 196. Skráningard. 28. júní 1978. 

T 49/1978. Tilkynnt 1. febr. 1978, kl. 15.30. 

  

HAM 
TELEDYNE INCORPORATED, 1901 Avenue of the Stars, Los Angeles, Cali- 

fornia 90067, Bandaríkjum Norður-Ameríku. 

Umbm: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR sf.), Óðinsgötu 4, Rvík. 

Efnablöndur til þess, að nota við teikningar, það eru efnablöndur til þess, að 

gera yfirborð blaða næm til móttöku merkja þegar notað er á þau ritunarvökvi, 

svo og ritunarvökvi til ritunar á blöð, sem þannig hafa verið gerð næm. Vökvi til 

að afmá áletranir. Bökunartæki og útbúnaður, sérstaklega efnablandarar, flutnings- 

bönd og deigblandarar. Mælitæki fyrir súrefni, hitaleiðslu, kolvetni, nærútrauða 

geislun, ljósmælitæki, reykgreina, súrefnisgreina, staðsetningartæki fyrir flugvélar, 

sérstaklega tæki til að mæla lóðrétta hreyfingu, hornamælitæki, tvítölu-eftirlitstæki, 

og smátölvur, ritunartæki, þreifarar og litbrigðaskynjarar, fjarskiptatæki, mæl- 

ingartæki fyrir útvörp og ratsjár, spurningamælitæki, steypuvélar fyrir gervitennur, 

og rennibekkir fyrir gervitennur til nota í rannsóknarstofum, innritunarmagnarar, 

ritarar fyrir jarðskjálftamyndalínur á sjó, og hágreiningarmagnarar, tilfærslur, halla-
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mælar, hornamælar, straummælar, þrífætur, vigtunar og mælitæki, tilraunatæki fyrir 

pappír, landmælingatæki, johnson borð, net, vogir, dulmálstæki, seguldiskar, vind- 
mælitæki, lofttæmimælar, tæki til að mæla þrýsting, hraða og straummagn, sérstak- 
lega mælitæki fyrir straummagn, straummassamælitæki, leiðarritarar, eftirlitsafrit- 

arar, staðsetningar sýnitæki og afritunartæki, tæki til að mæla millibil, og fjarritunar 
þeirra, sjálfvirk vökva geislunarmælitæki, gammageislateljarar, skömmtunartæki 
fyrir hitageislun, hitaaflsrafalar, aflframleiðsluhylki af gerð þeirri er stöðugt taka á 
móti nýjum efnum til framleiðslu á rafmagni, eftirlitstæki fyrir beygju-átak, mjúk, 
yfirborðshörð og ryðfrí suðurafskaut, rafeindalampar fyrir raföldur sem hreyfast, 
ratsjárkerfi fyrir flugvélar, loftnets og inntakskerfi, ratsjármagnarar og baksviðs- 
mælar, eingeisla móttökukerfi til að nota með stöðvum á jörðu til rannsóknar á 

seimnum, móttökutæki, heyrnartæki, kallkerfi, segulhylkjasöfn, hljóðnemar, inn- 
brotsaðvörunarkerfi og labbrabbtæki, háhita þráða kapla og rörakerfi fyrir raflagnir. 
Dreifihausar, bökunartæki og útbúnaður sérstaklega ofnar og kælar. Afritunar- 
vélar, bæði fyrir blá og hvít afrit, til nota við teikningar. (Fl. 1, 3, 7, 9, 11 og 16). 

  

Skrás. 1978, nr. 197. Skráningard. 28. júní 1978. 

T 51/1978. Tilkynnt 7. febr. 1978, kl. 14.30. 

ROSE D'ALICANTE 

National Office For Commercialization of Wine Growing Products, 112 Quai 

SUD, Algiers, Alsir. 
Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 

  

Vín, í 33. flokki. (Fl. 33). 

Skrás. 1978, nr. 198. Skráningard. 28. júní 1978. 

T 52/1978. Tilkynnt 7. febr. 1978, kl. 14.30. 

EMIR 

National Office For Commercialization of Wine Growing Products, 112 Quai 

SUD, Algiers, Alsir. 
Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 

  

Vín, í 33. flokki. (F1. 33). 

Skrás. 1978, nr. 199. Skráningard. 28. júní 1978. 

T 53/1978. Tilkynnt 7. febr. 1978, kl. 14.30. 

CHATEAU ROMAIN 

National Office For Commercialization of Wine Growing Products, 112 Quai 

SUD, Algiers, Alsir. 

Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 
Vín, í 33. flokki. (F1. 33). 
  

B 133
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Skrás. 1978, nr. 200. Skráningard. 28. júní 1978. 

T 54/1978. Tilkynnt 7. febr. 1978, kl. 14.30. 

NADIM 

National Office For Commercialization of Wine Growing Products, 112 Quai 
SUD, Algiers, Alsir. 

Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 

  

Vín, í 33. flokki. (F1. 33). 

Skrás. 1978, nr. 201. Skráningard. 28. júní 1978. 

T 62/1978. Tilkynnt 13. febr. 1978, kl. 15.00. 

  

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH., Postfach 500, 2000 Hamburg 52, Þýska- 
landi. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Vindlingar. (Fl. 34). 
Merkið óskast skráð í lit. 
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Skrás. 1978, nr. 202. Skráningard. 28. júní 1978. 

T 81/1978. Tilkynnt 23. febr. 1978, kl. 14.30. 

CASTROL 

CASTROL LIMITED, Burmah House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire, Englandi. 

Umbm: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Frostvarnarefni í vökvaformi (frostlögur), þrýstivökvi (ekki olia), efnavörur 

til iðnaðar, efni til að bæta hörku og vatnsheldni steinsteypu; efni til að blanda 
Í sement við gerð steinsteypu og til að verja og herða sement, múrstein og stein; 
bindiefni til iðnaðar; varnarefni til að nota við meðferð byggingarefna; efnavörur 
í 1. flokki til landbúnaðar, garðræktar og skógræktar; samsetningar (í formi máln- 
ingar) til að nota við gerð umferðarstrika á vegi og ámóta yfirborð; málning, jarð- 
bikshúðun (í formi málningar), ryðvarnarefni og efni til gagndreypingar á tré, efni 
til varnar tæringu; mótanleg efni (í formi kittis) til afnota fyrir glerskera; efni og 

efnablöndur til fataþvotta, hreingerninga, fægingar, skúringar ásamt slípiefnum, 
sápa; smurningsfeiti; efnablöndur sem lyf, plástrar (sáraumbúðir og lyf), efni búin 

fyrir sáraumbúðir, sótthreinsunarefni, allt til afnota við hjálp í viðlögum eða í 
viðlagabúnað; peningakassar, lyklahylki og lyklahringir, allt úr venjulegum málmi; 
flytjanlegar vélar til að losna við olíu og feiti, dælur í 7. flokki til að losna við 
olíu og feiti; þjöppur (vélar); lyftur; tæki með þjöppum (sem ekki er hluti öku- 
tækis) til að blása upp hjólbarða ökutækja, hlutar og fylgihlutir allra ofangreindra 
vara í 7. flokki; pennahnifar og hnífar til þess að opna með bréf) búnaður til að 
losna við útmælt magn af olíu og feiti, flytjanlegt útbýtingartæki til að losna við 
útmælt magn af olíu og feiti; dælur til að losna við útmælt magn af olíu og feiti 
og hlutar allra þessara vara í 9. flokki; tæki til að prófa smurning, þrýstiolíur, 
þrýstivökva, hitaleiðnivökva og frostvarnarefni; slökkvitæki til afnota fyrir öku- 
tæki á landi; útvarp; öryggishjálmar fyrir ökumenn á vélhjólum; vasaljós (raf- 
magns); aurhlifar, handföng á gírstengur, framrúðuþurrkarar, framrúðuþvottatæki, 
ræmur til að setja á framrúður til að eyða ofbirtu, allar ofangreindar vörur eru 
hlutar vélknúinna landfarartækja; mótuð lok fyrir ljósker vélknúinna ökutækja; 
úr og klukkur, sigurmerki úr verðmiklum málmum eða húðuð með þeim, erma- 

hnappar og slifsisnælur, allt úr verðmiklum málmum eða húðað með þeim og 
brjóstnælur, allt skartgripir; vaxborinn pappír, pökkunarpappir og umbúðapappír; 
prentuð rit varðandi akstur og smurning; bílvegakort; venjuleg spil; lekabakkar 
úr pappa til nota undir bifreiðum, klemmuborð, lyklahylki úr pappa, þrykkimyndir, 
pennar, límmiðar, merkimiðar, blýantar, pennahaldarar, pennastokkar, títuprjóna- 
bakkar (pin trays); minnis- og upplýsingablokkir fyrir síma og tilvísunarbúnaður 
til að nota með þeim; efni til leiðbeininga og kennslu varðandi akstur og smurn- 
ing; almanök, umbúða- og pökkunarpappirsefni; slanga án málma; plast í formi 
þynna, blakka, stanga, röra og mótaðra hluta, allt til afnota við framleiðslu; regn- 
hlífar og sólhlífar; ferðakoffort, lyklahylki, ferðatöskur, allt úr leðri eða leður- 
líki; allar vörur í 19. flokki, sem sé byggingarefni, steinn og gervisteinn, sement, 
kalk, mörtel, gips og möl, pípur úr leir eða sementi; efni til vegalagna, asfalt, bik 
og bitumen; færanleg hús; steinminnismerki; reykháfar; ísetningar úr plasti til að 
taka við skrúfum, nöglum og þess háttar; ferðastólar og speglar; hitabrúsar og 
drykkjarglös; lítil búsáhöld og færanleg ílát, allt til heimilisnota og eldhúsnota, 
ekki úr góðmálmum eða húðað með þeim, útbúnir snarlkassar og drykkjarkrúsir 
úr leir eða gleri; yfirbreiðslur yfir ökutæki; handklæði, klútar, fánar og fánadúkur, 
allt vefnaðarvara; jakkar, treyjur, samfestingar, íþróttabúningar; vatnsheldar buxur,
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skyrtur, hálsbindi, belti, húfur og hanskar, allt fatnaður, íþróttafatnaður, fatnaður 
fyrir mótorhjólareiðmenn; útsaumuð einkennismerki, einkennismerki (til að bera) 
sem ekki eru úr dýrum málmi eða húðuð með honum; teppi og mottur (á gólf), 
borðmottur (sem ekki eru borðdúkar); golfkúlur, vélknúin leikföng á hjólum; 
leikspil (sem ekki eru venjuleg spil), leikföng; sykursælgæti, sem ekki er lyf í; 
bjór og öl; kveikjarar fyrir reykingamenn, öskubakkar fyrir reykingamenn (ekki úr 
dyrum málmi eða húðaðir með honum), eldspýtur. (Fl, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11, 
12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 og 34). 
  

Skrás. 1978, nr. 203. Skráningard. 28. júní 1978. 

T 55/1978. Tilkynnt 7. febr. 1978, kl. 14.30. 

TRAPPE 

National Office For Commercialization of Wine Growing Products, 112 Quai 

SUD, Algiers, Alsir. 

Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 

  

Vín, í 33. flokki. (F1. 33). 

Skrás. 1978, nr. 204. Skráningard. 28. júní 1978. 

T 56/1978. Tilkynnt 7. febr. 1978, kl. 14.30. 

MONTAGNE DES LIONS 

National Office For Commercialization of Wine Growing Products, 112 Quai 
SUD, Algiers, Alsír. 

Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 

  

Vín, í 33. flokki. (F1. 33). 

Skrás. 1978, nr. 205. Skráningard. 28. júní 1978. 

T 57/1978. Tilkynnt 7. febr. 1978, kl. 14.30. 

CUVEE DU PRESIDENT 

National Office For Commercialization of Wine Growing Products, 112 Quai 
SUD, Algiers, Alsir. 

Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 

  
  

Vín, í 33. flokki. (Fl. 33). 

Skrás. 1978, nr. 206. Skráningard. 28. júní 1978. 

T 95/1978. Tilkynnt 3. mars 1978, kl. 11.30. 

K-blaðið 

Hasla hf., Pósthólf 10220, 130 Reykjavík. 
Allar vörur og þjónusta í fl. 16. og 42. (F1. 16 og 42).
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Skrás. 1978, nr. 207. Skráningard. 28. júní 1978. 

T 85/1978. Tilkynnt 24. febr. 1978, kl. 14.30. 

MN 
MAECANORMA 

MECANORMA S.A., 5, rue Greffulhe, 75008 PARIS, Frakklandi. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Pappir og pappirsvörur, pappi og pappavörur, prentað mál, blöð og tímarit, 

bækur, bókbandsefni, ljósmyndir, pappirssalavörur, þurrar yfirfærslumyndir, bindi- 
efni til notkunar við pappirsframleiðslu, limpappír og límbönd, hlutir til nota fyrir 
listamenn og hönnuði, hringfarar, reglustikur, merkjarar, hnífar til að afmá, til 

skrifstofunota, penslar, ritvélar og skrifstofuáhöld, þó ekki húsgögn; hlutir til 
kennslu og leiðbeininga, þó ekki áhöld; spil, leturstafir og myndamót. (Fl. 16). 

Forgangsréttar krafist frá 31. janúar 1978. 

  

  

Skrás. 1978, nr. 208. Skráningard. 28. júní 1978. 

T 96/1978. Tilkynnt 3. mars 1978, kl. 15.00. 

FORTUNA 

Sigurbjörn Ástvaldur Friðriksson, Háaleitisbraut 22, Rvík. 
Þjónusta í fl. 35 og 42. (Fl. 35 og 42). 

Skrás. 1978, nr. 209. Skráningard. 28. júní 1978. 

T 107/1978. Tilkynnt 7. mars 1978, kl. 11.30. 

Cosalsan 

BEHRINGWERKE AKTIENGESELLSCHAFT, Marburg/Lahn, Þýskalandi. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Efnablöndur til nota sem meðul handa dýrum. (F1. 5).
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Skrás. 1978, nr. 210. Skráningard. 28. júní 1978. 

T 110/1978. Tilkynnt 9. mars 1978, kl. 13.10. 

  

  

      
CHUBB 

Chubb Fire Security Limited, Pyrene House, Sunbury-on-Thames, Middlesex, 
Englandi. 

Umbm: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 
Eldslökkviblöndur, eldslökkviefni, efni til að mynda eða viðhalda froðu. Ör- 

yggisgeymslur, öryggisgeymsludyr, peningaskápar, kassar og/eða kistur til að geyma 
Í peninga og verðmæti, hillur, hilluefni, bakkar, öryggisgrindur, öryggishlerar, hlífar 
til að verjast þjófum, afgreiðsluborðhlifar til að verjast þjófum, grindahlið, af- 
greiðsluborð, búnaður fyrir afgreiðsluborð, þil, bankaafgreiðsluborð og gluggar til 
að afgreiða bifreiðar, búnaður fyrir tölvuherbergi, eldvarnaskápar, eldvarnadyr, 

geymslutæki, lyklar, læsingar, hengilásar, dyralæsingar, gluggalæsingar, skápalæs- 
ingar, tímalæsingar, rafeindalæsingar, læsingabúnaður, sem stjórnað er með kortum, 
slönguhjól, handjárn. Skrifstofuhússögn, eldvarnaskápar, bakkar, dyr, afgreiðslu- 
borð, búnaður fyrir afgreiðsluborð, þil, afgreiðsluborðhlifar til að verjast þjófum, 
hlífar til að verjast þjófum, bankaafgreiðsluborð og gluggar til að afgreiða bif- 
reiðar, búnaður fyrir tölvuherbergi. Allar vörur í 9. flokki. (Fl. 1, 6, 9 og 20). 
    

Skrás. 1978, nr. 211. Skráningard. 28. júní 1978. 

T 112/1978. Tilkynnt 9. mars 1978, kl. 14.30. 

HEDGEHOG 

Johnson £ Nephew (Manchester) Limited, Forge Lane, Manchester, M11 3EH, 

Englandi. 
Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 

    
Gaddavír. (Fl. 6). 

Skrás. 1978, nr. 212. Skráningard. 28. júní 1978. 

T 113/1978. Tilkynnt 13. mars 1978, kl. 11.30. 

NALCROM 

Fison Limited, Fison House, 9 Grosvenor Street, London WI1X, OAH, Englandi. 

Umbm: Magnús Thorlacius, hrl., Garðastræti 11, Rvík. 
Lyf handa dýrum og mönnum, barna- og sjúkrafæða; plástrar með lyfjum og 

án þeirra; efni í sáraumbúðir; efni til að fylla í tennur, tannvax; sótthreinsiefni. 

(Fl. 5). 
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Skrás. 1978, nr. 213. Skráningard. 28. júní 1978. 

T 114/1978. Tilkynnt 13. mars 1978, kl. 11.30. 

SKEMMTARINN 

Hljóðfæraverslun Pálmars Árna, Borgartúni 29, Rvík. 
Allar vörur og þjónusta í fl. 15 og 36. (Fl. 15 og 35). 
    

Skrás. 1978, nr. 214. Skráningard. 28. júní 1978. 

T 115/1978. Tilkynnt 13. mars 1978, kl. 15.00. 

AUGMENTIN 

Beecham Group Limited, Beecham House, Great West Road, Brentford, Middle- 
sex, Englandi. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

    
Lyfjablöndur og efni fyrir menn og dýr. (Fl. 5). 

Skrás. 1978, nr. 215. Skráningard. 28. júní 1978. 

T 117/1978. Tilkynnt 14. mars 1978, kl. 11.30. 

ERNIE BALL 

ERNIE BALL, INC., 828 Production Place, Newport Beach, California, Banda- 

ríki N.-Ameríku. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

  

Hljóðfærastrengir, einkum giítarstrengir. (F|1. 15). 

Skrás. 1978, nr. 216. Skráningard. 28. júní 1978. 

T 118/1978. Tilkynnt 14. mars 1978, kl. 11.30. 

SLINKY 

ERNIE BALL, INC., 828 Production Place, Newport Beach, California, Banda- 
ríki N.-Ameríku. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Hljóðfærastrengir, einkum gitarstrengir. (FI. 15). 

Skrás. 1978, nr. 217. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 120/1978. Tilkynnt 15. mars 1978, kl. 13.30. 

TRANSCENDENTAL MEDITATION 

Framkvæmdaráð heimsáætlunar á Íslandi, Hverfisgötu 18, Rvík. 

Öll þjónusta í flokkum 35 og 41. (F1. 35 og 41). 
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Skrás. 1978, nr. 218. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 123/1978. Tilkynnt 16. mars 1978, kl. 15.30. 

Imperon 

HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, Postfach 80 03 20, 6230 Frankfurt/Main 

— 80, Þýskalandi. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

  

Efnavörur til iðnaðar, í 1. flokki. Litarefni, í 2. flokki. (Fl. 1 og 2). 

Skrás. 1978, nr. 219. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 130/1978. Tilkynnt 22. mars 1978, kl. 14.15. 

DIMADRINE 

A. H. Robins Company, 1407 Cummings Drive, Richmond, Virginia, 23220 Banda- 

ríkjunum. . . 
Umbm: Björn Árnason (Árni Björnsson, cand. polit.), Reykjavík. 

  

Lyf og lyfjaefni, einkum sinusitis-efni og efnablöndur. (Fl. 5). 

Skrás. 1978, nr. 220. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 132/1978. Tilkynnt 30. mars 1978, kl. 14.30. 

CONOVA 

G.D. Searle £ Co., Chicago, Illinois 60680, Bandaríki N.-Ameríku. 

Umbm: Faktor Company, Rvík. 

  
Allar vörur í 5. flokki, einkum inntökulyf til getnaðarvarna. (F1. 5). 

Skrás. 1978, nr. 221. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 134/1978. Tilkynnt 31. mars 1978, kl. 10.30. 

ARAMIS 

DEVIN    
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ARAMIS INC., 767 Fifth Avenue, New York, N.Y., Bandaríki N-Ameríku. 
Umbm: Axel Einarsson hrl., Aðalstræti 6, Rvík. 
Kölnarvatn, rakspíritus, raksápa, rakkrem, efnablöndur til að vernda húð, hár- 

þvottalögur, svitalyktareyðir, snyrtivörur án lyfja. (F1. 3). 

Skrás. 1978, nr. 222. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 136/1978. Tilkynnt 31. mars 1978, ki. 10.30. 

aramis 

ARAMIS INC., 767 Fifth Avenue, New York, N.Y., Bandaríki N.-Ameríku. 
Umbm: Axel Einarsson hrl., Aðalstræti 6, Rvík. 

Kölnarvatn, rakspíritus, raksápa, rakkrem, efnablöndur til að vernda húð, hár- 

    
    

þvottalögur, svitalyktareyðir, snyrtivörur án lyfja. (Fl. 3). 

Skrás. 1978, nr. 223. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 136/1978. Tilkynnt 31. mars 1978, kl. 10.30. 

  

  

CLINIQUE 
CLINIQUE LABORATORIES, INC., 767 Fifth Avenue, New York, N.Y., Bandaríki 

N.-Ameríku. 

Umbm: Axel Einarsson hrl., Aðalstræti 6, Rvík. 
Sápur, ilmvörur, ilmolíur, fegrunarvörur, efnablöndur til að vernda húð, svita- 

lyktareyðir. (F1. 3). 

  

  

B 134
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Skrás. 1978, nr. 224. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 147/1978. Tilkynnt 3. apríl 1978, kl. 16.30. 

MARK I 

LEE COOPER, Scandinavia A/S, Hjörring, Danmörku. 
Umbm: Vilhjálmur Árnason, Njörvasundi 2, Rvík. 

  

Allar vörur í 25. flokki. (F1. 25). 

Skrás. 1978, nr. 225. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 39/1978. Tilkynnt 27. janúar 1978, kl. 14.55. 

RED BOK 

LLAMBES, S.A., 52—-54 Roberdo Bassas Street, Barcelona, Spáni. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

  

Fatnaðarvörur fyrir karlmenn, kvenfólk og börn. (Fl. 25). 

Skrás. 1978, nr. 226. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 148/1978. Tilkynnt 4. apríl 1978, kl. 13.30. 

RAVE 

Chesebrough-Pond's Inc., 33, Benedict Place, Greenwich, Connecticut, Banda- 

rikjum Norður-Ameríku. 
Umbm: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Rvík. 
Allar vörur í 8. flokki, einkum snyrtivörur, efnablöndur til hreinlætis, sérstak- 

    

lega hráefnablöndur. (Fl. 3). 

Skrás. 1978, nr. 227. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 92/1978. Tilkynnt 28. febr. 1978, kl. 11.00. 

Selfy 

Inka Cosmetic S.A., Route de Chésalles 21, CH-1723 Marly, Sviss. 
Umbm: Faktor Company, Rvík. 
Bleikingarefni og aðrar efnablöndur til þvotta, efnablöndur til hreingerninga, 

fægingar, skúringa og slipunar, sápa og ilmvörur, loftnæmar olíur, efnablöndur til 
andlitssnyrtingar, hárvatn, efnablöndur til tannhirðingar, efnablöndur til hreinsunar, 
snyrtingar og fegrunar hárs. (Fl. 3). 

   



1085 Nr. 461. 

  

Skrás. 1978, nr. 228. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 131/1978. Tilkynnt 30. mars 1978, kl. 14.30. 

Ka 
HASEL-NUSS 

  

Dickmann GmbH £ Co., Kastanienallee 12, D 5860 Iserlohn, Þýskalandi. 
Umbm: Faktor Company, Rvík. 
Uppþeyttar sykurvörur, framleiddar með súkkulaði, kókoshnetum eða hesli- 

hnetum. (F1. 30). 
Forgangsréttar krafist frá 16. desember 97. 
    

Skrás. 1978, nr. 229. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 154/1978. Tilkynnt 6. apríl 1978, kl. 11.30. 

CORIUM 
Helgi Baldursson, Fannborg 5, Kópavogi. 
Allar vörur í flokkum 1, 2, 3, 4, 5, 11, 17 og 21. 

(Fl. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 17 og 21). 
    

Skrás. 1978, nr. 230. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 155/1978. Tilkynnt 6. apríl 1978, kl. 11.30. 

0 

Helgi Baldursson, Fannborg 5, Kópavogi. 
Allar vörur í flokkum 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 17, 21, 32, 35, 39, 41 og 42. 

(F1. 1, 2,3, 4, 5, 9, 11, 13, 17, 21, 32, 35, 39, 41 og 42). 
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Skrás. 1978, nr. 231. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 156/1978. Tilkynnt 6. apríl 1978, kl. 11.30. 

    
m
n
 

CYGNU. 

A 
Jón Baldursson, Klapparstíg 37, Reykjavík. 
Allar vörur í flokkum 6, 8 og 9. (Fl. 6, 8 og 9). 

Skrás. 1978, nr. 232. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 157/1978. Tilkynnt 6. apríl 1978, kl. 11.30. 

EÐ 
Jón Baldursson, Klapparstíg 37, Reykjavík. 

  

Allar vörur í flokkum 1, 6, 7, 8 og 9. (F1.1,6, 7,8 og 9). 

Skrás. 1978, nr. 233. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 159/1978. Tilkynnt 6. apríl 1978, kl. 11.30. 

Omega 

Jón Baldursson, Klapparstíg 37, Reykjavík. 
Allar vörur í flokkum 1, 3 og 4. (F1.1,3 og 4).
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Skrás. 1978, nr. 234. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 119/1978. Tilkynnt 14. mars 1978, kl. 15.15. 

SIRETRAC 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Berlín og Múnchen, Wittelsbacherplatz 2, 

8000 Minchen 2, Þýskalandi. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Raftækni og rafeindatækni og ljóstækni áhöld, tæki og útbúnaður (er fellur 

undir flokk 9). Mælitæki, merkjagjafatæki, teljarar, skráningatæki, tæki til eftirlits, 
stjórnunar- og stýri- og tengitæki, raftæki til að taka upp fréttir og gögn, gagna- 
úrvinnslu, dreifingar, úrvinnslu, útsendingar, geymslu og endurgáfutæki, tæki til að 
fylgja ákveðnu marki, hlutar til allra áðurnefndra tækja áhalda og útbúnaður, svo 
og kerfi, sem samansett eru úr tækjum, áhöldum og útbúnaði þeim, sem að framan 
getur. (F1. 9). 

Forgangsréttar krafist frá 26. september 1977. 
    

Skrás. 1978, nr. 235. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 182/1977. Tilkynnt 26. maí 1977, kl. 10.15. 

EDACOM 

Kajaani Oy, Nuaskatu 11, 87400 Kajaani 40, Finnlandi. 
Umbm: Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Rvík. 
Rafknúnir peningakassar. (F1. 9). 

Skrás. 1978, nr. 236. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 317/1977. Tilkynnt 16. ágúst 1977, kl. 9.00. 

ÞOKKI 

Efnaverksmiðjan Sjöfn, Glerárgötu 28, Akureyri. 

Efnablöndur til hreingerninga o. fl. (Fl. 3). 

Skrás. 1978, nr. 237. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 23/1978. Tilkynnt 18. jan. 1978, kl. 15.00. 

VIDEOMED 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Berlin og Minchen, Wittelsbacherplatz 2, 
8000 Minchen 2, Þýskalandi. 

Umbm: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

Eðlisfræði-, sjónfræði- og raftækniáhöld; fjarsendi- og móttökutæki; hljóm- 
varpssendi- og móttökutæki; sjónvarpssendi- og móttökutæki, segulupptökutæki, 
tæki til upptöku úrvinnslu og sendingar á sérstökum og sameiginlegum sjónvarps- 
myndum, hljóðnemar, magnarar, hátalarar. Kerfi samsett úr áðurnefndum áhöldum 
og tækjum. (F1. 9). 
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Skrás. 1978, nr. 238. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 99/1978. Tilkynnt 6. mars 1978, kl. 11.30. 

NANOMOBIL 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Berlín og Miinchen, Wittelsbacherplatz 2, 

8000 Munchen 2, Þýskalandi. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Lækningatæki og búnaður, röntgentæki og búnaður til lækninga. (F1. 10). 

Skrás. 1978, nr. 239. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 100/1978. Tilkynnt 7. mars 1978, kl. 10.00. 

SELACRYN 

SMITHKLINE CORPORATION, 1500 Spring Garden Street, Philadelphia, 

Pennsylvania, Bandaríki N.-Ameríku. 

Umbm: Faktor Company, Reykjavik. 

  

Allar vörur í 5. flokki. (F1. 5). 

Skrás. 1978, nr. 240. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 101/1978. Tilkynnt 7. mars 1978, kl. 10.00. 

ACNOMEL 

SMITHKLINE CORPORATION, 1500 Spring Garden Street, Philadelphia, 

Pennsylvania, Bandaríki N.-Ameríku. 
Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 

Allar vörur í 5. flokki. (F1. 5). 

Skrás. 1978, 241. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 102/1978. Tilkynnt 7. mars 1978, kl. 10.00. 

DYRENIUM 

SMITHKLINE CORPORATION, 1500 Spring Garden Street, Philadelphia, 

Pennsylvania, Bandaríki N-Ameríku. 
Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 
Allar vörur í 5. flokki. (F1. 5). 
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Skrás. 1978, nr. 242. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 103/1978. Tilkynnt 7. mars 1978, kl. 10.00. 

FEOSOL 

SMITHKLINE CORPORATION, 1500 Spring Garden Street, Philadelphia, 
Pennsylvania, Bandaríki N.-Ameríku. 

Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 

    

Allar vörur í 5. flokki. (F1. 5). 

Skrás. 1978, nr. 243. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 104/1978. Tilkynnt 7. mars 1978, kl. 10.00. 

ORNADE 

SMITHKLINE CORPORATION, 1500 Spring Garden Street, Philadelphia, 
Pennsylvania, Bandaríki N.-Ameríku. 

Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 
Allar vörur í 5. flokki. (F1. 5). 

Skrás. 1978, nr. 244. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 105/1978. Tilkynnt 7. mars 1978, kl. 10.00. 

PARNATE 

SMITHKLINE CORPORATION, 1500 Spring Garden Street, Philadelphia, 
Pennsylvania, Bandaríki N-Ameríku. 

Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 
Allar vörur í 5. flokki. (Fl. 5). 

Skrás. 1978, nr. 245. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 106/1978. Tilkynnt 7. mars 1978, kl. 10.00. 

SPANSULE 

SMITHKLINE CORPORATION, 1500 Spring Garden Street, Philadelphia, 
Pennsylvania, Bandaríki N-Ameríku. 

Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 
Allar vörur í 5. flokki. (F1. 5). 
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Skrás. 1978, nr. 246. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 111/1978. Tilkynnt 10. mars 1978, kl. 11.30. 

  

Rectella Group Limited, Rectella House, Railway Road, Chorley, Lancashire, 

Englandi. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Plast í formi filmu og þynna í 17. flokki. Ofin stykkjavara; gluggatjöld; rúm- 

lök; rúmteppi; koddaver; og veggfóður úr vefnaði í 24. flokki. Veggklæðningarefni 

(ekki úr vefnaði) í 27. flokki. (Fl. 17, 24 og 27). 

Skrás. 1978, nr. 247. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 121/1978. Tilkynnt 15. mars 1978, kl. 14.30. 

CABALL 
NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, No. 2, Takara-Cho, Kanagawa-ku, 

Yokohama-City, Japan. j 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÖNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

Bifreiðar, vélknúnir flutningsvagnar, önnur flutningatæki og hlutar til þeirra. 
(Fl. 12). 

Skrás. 1978, nr. 248. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 124/1978. Tilkynnt 17. mars 1978, kl. 15.30. 

BEYOND 

Alberto-Culver Company, 2525 Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, 

Bandaríki N-Ameríku. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

Allar fegrunar- og snyrtivörur, þar með taldar hárhirðingarvörur. (Fl. 3).
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Skrás. 1978, nr. 249. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 127/1978. Tilkynnt 21. mars 1978, kl. 15.00. 

EUCLID, INC., 22221 St. Clair Avenue, Cleveland, Ohio, Bandaríki N-Ameríku. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Ökutæki; flutningatæki til notkunar á landi, í lofti eða á sjó (og vatni). 

  

(Fl. 12). 

Skrás. 1978, nr. 250. Skráningard. 30, ágúst 1978. 

T 129/1978. Tilkynnt 22. mars 1978, kl. 14.30. 

J'AI OSE 

Parfums Guy Laroche, 11 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 París, Frakklandi. 
Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 
Sápa, ilmvörur (parfumerivörur); loftnæmar (æteriskar) olíur, efnablöndur til 

andlitssnyrtingar, hárvatn; efnablöndur til tannhirðingar. Efnablöndur til nota sem 
meðul, meðul handa dýrum og efnablöndur til hreinlætis; efnablöndur til nota við 
sérstakt mataræði fyrir börn og sjúklinga; plástrar og efni til sáraumbúða (og ann- 
arra álika umbúða), efni til tannfyllingar og til töku tannmóta; sótthreinsunarefni; 

  

efnablöndur til útrýmingar illgresi, meindýrum og óværu. (F1.30g5). 

Skrás. 1978, nr. 251. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 143/1978. Tilkynnt 31. mars 1978, kl. 14.00. 

AIWA 
ATWA CO., LTD., 2—3, 5-chome, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Raftæki og áhöld, raf-fjarskiptatæki og áhöld, rafeindatæki og áhöld (fyrir 

utan þau sem notuð eru til lækninga) raflagnaefni. (Fl. 9). 
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Skrás. 1978, nr. 252. ; Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 144/1978. Tilkynnt 31. mars 1978, kl. 14.00. 

GENESIS 11 

JOHNSON £ JOHNSON, 501 George Street, New Brunswick, New Jersey, Banda- 
ríki N-Ameríku. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Allar vörur í 1. flokki, einkum efnablöndur til notkunar á tilraunastofum. 

  
  

(F1. 1). 

Skrás. 1978, nr. 253. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 152/1978. Tilkynnt 5. apríl 1978, kl. 11.45. 

OPEL-VOYAGE 

Adam Opel AG., Postfach 1560, 6090 Risselheim, Þýskalandi. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

  
  

Farþegabifreiðar og hlutar til þeirra. (Fl. 12). 

Skrás. 1978, nr. 254. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 163/1978. Tilkynnt 10. apríl 1978, kl. 13.40. 

RUFFLETTE 

Thomas French á Sons Limited, Sharston Road, Wythenshawe, Manchester 
M22 4TH, Englandi. 

Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 
Keðjur, festingar, pinnar, stengur, teinar, rimlar, hringir, krókar, kefli, trissur og 

varahlutir þessa, rennibrautir, kappar, endalokar, yfirfellukappar, að- og frá-drag- 
brautir, veggdúkastrengir, forhengisrimlar, festistykki fyrir forhengibúnað, — allar 
þessar vörur til upphengingar og til að draga gluggatjöld, sóltjöld og forhengi frá 
og fyrir; búnaður fyrir dragbrautir og tæki til að festa upp, draga niður og hleypa 
upp sóltjöldum og rúllugardinum, allt vörur að mestu eða öllu leyti úr venjulegum 

  

málmi eða plastefnum eða úr báðum þessum efnum. (F1. 20). 

Skrás. 1978, nr. 255. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 164/1978. Tilkynnt 10. apríl 1978, kl. 13.40. 

RUFFLETTE 

Thomas French £ Sons Limited, Sharston Road, Wythenshawe, Manchester 
M22 4TH, Englandi. 

Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 
Bönd fyrir gluggatjaldakappa og fellingakappar úr vefnaði eða plastefnum eða úr 

þessum efnum blönduðum, skreytikögur og jaðarbönd úr ofnu efni eða plastefni eða
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blöndu þessara efna, þéttofin efni fyrir tröppur eða sóltjöld úr ofnu efni, plastefni 
eða þessum efnum blönduðum, bryddingar úr knipli, bryddingar á bólstruð húsgögn, 
snúrur til skeytinga, borða, kantbönd á gluggatjöld og skrautborðar, seymi fyrir 
gólfábreiður og þéttofin efni, allt úr vefnaði, plastefni eða þessum efnum blönduðum. 

(Fl. 26). 
  

  

Skrás. 1978, nr. 256. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 165/1978. Tilkynnt 11. apríl 1978, kl. 12.00. 

HORIZON 

A £ M Records, Inc., 1416 North La Brea Avenue, Los Angeles, California, Banda- 
ríki N-Ameríku. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

  

Grammófónplötur og áspiluð segulbönd. (F1. 9). 

Skrás. 1978, nr. 257. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T #66/1978. Tilkynnt 11. apríl 1978, kl. 15.30. 

  

Listiðjan, Njálsgötu 94, Rvík. 
Listmunir og húsgögn. (F1. 20). 

  

Skrás. 1978, nr. 258. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T -167/1978. Tilkynnt 12. apríl 1978, kl. 9.45. 
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Admiral Sportswear, Long Street, Wigston Magna, Leicester, LES 2BQ, Englandi. 
Umbm: Björn Árnason, Einarsnesi 21, Rvík. 
Töskur, ferðatöskur, koffort, handtöskur, pokar, burðartöskur, öskjur og aðrir 

hlutir fyrir farangur, hlutar og fylgihlutir fyrrgreindra vara. Ytrifatnaðarvörur, 
sportfatnaður, sportskófatnaður, skófatnaður til tómstundaiðkana, skófatnaður til 
íþróttaiðkana. Fimleika- og sporttæki, hlutar og fylgihlutir allra fyrrgreindra vara. 

(Fl. 18, 25 og 28). 
  

  

Skrás. 1978, nr. 259. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 168/1978. Tilkynnt 13. apríl 1978, kl. 13.55. 

SMAK 

Smak Limited, Smak House, Carlyon Road, Alperton, Middlesex, Englandi. 
Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 

    

Allar vörur í 25. flokki. (F1. 25). 

Skrás. 1978, nr. 260. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 171/1978. Tilkynnt 14. apríl 1978, kl. 11.30. 

ANTURAN 

CIBA-GEIGY Limited, Basel, Sviss. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

    

Þvagsýrulyf (uricosuricum). (FI. 5). 

Skrás. 1978, nr. 261. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 172/1978. Tilkynnt 14. apríl 1978, kl. 11.30. 

VOLTAREN 

CIBA-GEIGY Limited, Basel, Sviss. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Lyf, efnablöndur til nota sem meðul, og efnablöndur til hreinlætis, lyfjavörur 

og lyfjablöndur, meðalaframleiðsla handa dýrum. (F|1. 5). 
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Skrás. 1978, nr. 262. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 173/1978. Tilkynnt 14. apríl 1978, kl. 15.10. 

  

Iveco Industrial Vehicles Corporation B.V., Prof. Bavinklaan 5, Bavink Staete, 
Amstelveen, Amsterdam, Hollandi. 

Umbm: Björn Árnason, Pósth. 1034, Rvík. 
Vélar og vinnustofuvélar; hreyflar (þó ekki í ökutæki); tengsl (machine coup- 

lings) og drifreimar (þó ekki í ökutæki); hlutar og búnaður til allra ofangreindra 
vara í 7. flokki; varahlutar og fylgitæki fyrir vélknúin ökutæki, þar með talin 
ökutæki í þágu iðnaðar og verslunar í 7. flokki; vísindaleg, raffræðileg og rafeinda 
áhöld og tæki til að nota við framleiðslu, eftirlit, umskipti á varahlutum, þjónustu 
og stillingar á vélknúnum ökutækjum, þar með talin ökutæki í þágu iðnaðar og 
verslunar; peninga- og spilapeningasjálfsalar; slökkvitæki; hlutar og búnaður til 
allra ofangreindra vara í 9. flokki; varahlutar og fylgitæki fyrir vélknúin ökutæki, 
þar með talin ökutæki í þágu iðnaðar og verslunar í 9. flokki; ökutæki, flutninga- 
tæki til notkunar á landi, í lofti eða á legi, tengsl (machine couplings) og drif- 
reimar í ökutæki; hlutar og búnaður til allra ofangreindra vara í 19. flokki; vara- 
hlutar og fylgitæki fyrir vélknúin ökutæki, þar með talin ökutæki í þágu iðnaðar 

  

og verslunar í 12. flokki. (Fl. 7, 9 og 12). 

Skrás. 1978, nr. 263. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 174/1978. Tilkynnt 14. apríl 1978, kl. 15.10. 

SR 

N N 
NN 
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Iveco Industrial Vehicles Corporation B.V., Prof. Bavinklaan 5, Bavink Staete, 
Amstelveen, Amsterdam, Hollandi. . 

Umbm: Björn Árnason, Pósth. 1034, Rvík. 
Vélar og vinnustofuvélar; hreyflar (þó ekki í ökutæki); tengsl (machine coup- 

lings) og drifreimar (þó ekki í ökutæki); hlutar og búnaður til allra ofangreindra 
vara í 7. flokki; varahlutar og fylgitæki fyrir vélknúin ökutæki, þar með talin 
ökutæki í þágu iðnaðar og verslunar í 7. flokki; vísindaleg, raffræðileg og rafeinda 
áhöld og tæki til að nota við framleiðslu, eftirlit, umskipti á varahlutum, þjónustu 
og stillingar á vélknúnum ökutækjum, þar með talin ökutæki í þágu iðnaðar og 
verslunar; peninga- og spilapeningasjálfsalar; slökkvitæki; hlutar og búnaður til 
allra ofangreindra vara í 9. flokki; varahlutar og fylgitæki fyrir vélknúin ökutæki, 
þar með talin ökutæki í þágu iðnaðar og verslunar í 9. flokki; ökutæki, flutninga- 
tæki til notkunar á landi, í lofti eða á legi, tengsl (machine couplings) og drif- 
reimar í Ökutæki; hlutar og búnaður til allra ofangreindra vara í 12. flokki; vara- 
hlutar og fylgitæki fyrir vélknúin ökutæki, þar með talin ökutæki í þágu iðnaðar 

  

og verslunar í 12. flokki. (F1. 7, 9 og 12). 

Skrás. 1978, nr. 264. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 175/1978. Tilkynnt 17. apríl 1978, kl. 14.30. 

LOPRIL 

ER. SQUIBB £ SONS, INC., Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, New 

Jersey 08540, Bandaríki N.-Ameríku. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

  

Lyf til meðferðar á hjarta- og æðasjúkdómum. (Fl. 5). 

Skrás. 1978, nr. 265. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 176/1978. Tilkynnt 18. apríl 1978, kl. 13.00. 

DIET PEPSI-COLA 

PepsiCo, Inc., Purchase, New York 10577, Bandaríki N.-Ameríku. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

Óáfengir drykkir, kjarni og aðrar efnablöndur til framleiðslu á slíkum drykkjum. 

  

(F1. 32). 

Skrás. 1978, nr. 266. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 177/1978. Tilkynnt 18. apríl 1978, kl. 13.00. 

DIET PEPSI 

PepsiCo, Inc., Purchase, New York 10577, Bandaríki N.-Ameríku. , 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

Óáfengir drykkir, kjarni og aðrar efnablöndur til framleiðslu á slíkum SL 89). 
(Fl. . 
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Skrás. 1978, nr. 268. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 59/1978. Tilkynnt 8. febr. 1978, kl. 13.00. 

  

Shell International Petroleum Company Limited, Shell Centre, London SEI1 7NA, 
Englandi. = 

Umbm: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Olíur og fituefni til iðnaðar (þó ekki matarolíur og fituefni til matar, eða 

loftnæmar olíur); smurningsefni; eldsneyti; (hér með talin brennsluefni fyrir hreyfla) 
og efni til lýsingar. (FI. 4). 

Forgangsréttar krafist frá 30. des. 1977. 
Merkið óskast skráð í litum. 
  

Skrás. 1978, nr. 269. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 58/1978. Tilkynnt 8. febr. 1978, kl. 13.00. 

SHELL SUPER PLUS 

Shell International Petroleum Company Limited, Shell Centre, London SE1 7NA, 
Englandi. = 

Umbm: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Olíur og fituefni til iðnaðar (þó ekki matarolíur og fituefni til matar, eða 

loftnæmar olíur); smurningsefni; eldsneyti; (hér með talin brennsluefni fyrir hreyfla) 
og efni til lýsingar. (F1. 4). 

Forgangsréttar krafist frá 12. des. 1977. 
  

Skrás. 1978, nr. 270. uu Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 179/1978. Tilkynnt 19. apríl 1978, kl. 11.30. 

VISA 

Visa International Service Association, 555 California Street, San Francisco, 
Bandaríkjum N.-Ameríku. 

Umbm: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Ferðatékkaþjónusta. (Fl. 36). 
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  Skrás. 1978, nr. 271. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 403/1977. Tilkynnt 31. okt. 1977, kl. 13.30. 

  

Reckitt £ Colman (Overseas) Limited, Dansom Lane, Hull, Yorkshire, Englandi. 

Umbm: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 

Kaffi, te, kókó, sykur, hrísgrjón, tapioka, sagó, kaffibætir, mjöl og matvörur 
úr korni; brauð, kex, kökur, sætabrauð og kökubúðarvörur; ís til matar, hunang, 

síróp; ger, lyftiduft; salt, sinnep; pipar, edik, sósur; kryddvörur, ís. 

(F1. 30). 

  Skrás. 1978, nr. 272. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 71/1978. Tilkynnt 20. febr. 1978, kl. 13.45. 

OUTSPAN 

SOUTH AFRICAN CO-OPERATIVE CITRUS EXCHANGE LIMITED, 180 Visagie 
Street, Pretoria, Lýðveldið Suður-Afríka. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Nýir ávextir og nýtt grænmeti; fræ; lifandi jurtir og blóm. (Fl. 31). 

  Skrás. 1978, nr. 273. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

Tilkynnt 15. mars 1978, kl. 14.30. 

PATROL 
NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, No. 2, Takara-Cho, Kanagawa-ku, 

Yokohama-City, Japan. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Bifreiðar, vélknúnir flutningsvagnar, önnur flutningatæki og hlutar til þeirra. 

(Fl. 12). 
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Skrás. 1978, nr. 274. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 146/1978. Tilkynnt 3. apríl 1978, kl. 15.00. 

Ss 

  
PERNOD RICARD société anonyme, 18, rue de Tilsitt, París, Frakklandi. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Vín, freyðandi vín, eplavín, aperitif, áfengir drykkir og brennivín, líkjör og 

  

aðrir áfengir drykkir. (F1. 33). 

Skrás. 1978, nr. 275. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 126/1978. Tilkynnt 20. mars 1978, kl. 14.30. 

HOT ICE 

Hljóðriti hf., Kúrlandi 28, Rvík. 

Umbm: S. Sigurjónsson, Óðinsgötu 4, Rvík. 
Allar vörur í 9. og 16. flokki og þjónusta í 41. flokki. (Fl. 9, 16 og 41). 

  

B 136
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Skrás. 1978, nr. 276. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 153/1978. Tilkynnt 5. apríl 1978, kl. 14.55. 

ICESHEEP 
Þorvarður Magnússon, Álfaskeiði 71, Hafnarfirði. 

  

  

Allar vörur í 25. flokki. (F1. 25). 

Skrás. 1978, nr. 277. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 158/1978. Tilkynnt 6. apríl 1978, kl. 11.30. 

MAGNA 

Jón Baldursson, Klapparstíg 37, Rvík. 
Allar vörur í flokkum 1, 6, 8 og 9. (Fl. 1, 6, 8 og 9). 

Skrás. 1978, nr. 278. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 161/1978. Tilkynnt 10. apríl 1978, kl. 11.45. 

HYUNDAI 
HYUNDAI MOTOR COMPANY, 178, Sejong-ro, Jongro-gu, Seoul, Korea. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÖNSSON £ ÞÖR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

  

Flutningatæki á landi, (bifreiðar, strætisvagnar og vörubifreiðar). (Fl. 12). 

Skrás. 1978, nr. 279. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 162/1978. Tilkynnt 10. apríl 1978, kl. 11.45. 

HYUNDAI-PONY 
HYUNDAI MOTOR COMPANY, 178, Sejong-ro, Jongro-gu, Seoul, Korea. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÖNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Flutningatæki á landi, (bifreiðar, strætisvagnar og vörubifreiðar). (Fl. 12). 
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Skrás. 1978, nr. 280. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 180/1978. Tilkynnt 21. apríl 1978, kl. 13.45. 

  

Unilever Limited, Port Sunlight, Wirral, Cheshire, Englandi. 
Umbm: Ágúst Fjeldsted hrl., Ingólfsstræti 5, Rvík. 

  

Allar vörur í 3. flokki. (F1. 3). 

Skrás. 1978, nr. 281. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 187/1978. Tilkynnt 26. apríl 1978, kl. 14.30. 

LÖONTOMAT 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Berlín og Múnchen, 8000 Múnchen 2, 
Wittelsbacherplatz 2, Vestur-Þýskalandi. 

Umbm: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Læknisfræðileg tæki og áhöld, hreinlætistæki og áhöld, raflæknitæki, einkum 

  

röntgentæki, sjálfvirkir röntgentöku-tímamælar, röntgengeislunarmælar. (Fl. 10). 

Skrás. 1978, nr. 282. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 189/1978. Tilkynnt 2. maí 1978, kl. 13.30. 

FIRMODENT 

Richardson-Merrell Inc., Ten Weéstport Road, Wilton, Connecticut, Bandaríkjum 
Norður-Ameríku. 

Umbm: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 
Allar vörur í 5. flokki. (F1. 5). 
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Skrás. 1978, nr. 283. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 190,/1978. Tilkynnt 2. maí 1978, kl. 13.30. 

NIBRISIN 
F. Hoffmann-La Roche £ Co., Aktiengesellschaft, 124 Grenzacherstrasse, Basel, 

Sviss. 
Umbm: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 

  

Lyf, dýralækningalyf og heilsuverndarlyf og lyfjaefni. (F1. 5). 

Skrás. 1978, nr. 284. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 191/1978. Tilkynnt 2. maí 1978, kl. 13.30 

ROLIBRO 
F. Hoffmann-La Roche £ Co., Aktiengesellschaft, 124 Grenzacherstrasse, Basel, 

Sviss. 
Umbm: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 

    

Lyf, dýralækningalyf og heilsuverndarlyf og lyfjaefni. (F|1. 5). 

Skrás. 1978, nr. 285. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 193/1978. Tilkynnt 8. maí 1978, kl. 10.30. 

MEMORY 

Hanes Corporation, P.O. Box 5416, Winston-Salem, N.C. 27103, Bandaríki Norður- 

Ameríku. 
Umbm: Ragnar Jónsson, hrl., Tjarnargötu 10, Rvík. 

  

Garn, notað til framleiðslu á sokkum og sokkabuxum. (F1. 25). 

Skrás. 1978, nr. 286. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 194/1978. Tilkynnt 8. maí 1978, kl. 10.30. 

SLENDERSALLS 

Hanes Corporation, P.O. Box 5416, Winston-Salem, N.C. 27103, Bandaríki Norður- 
Ameríku. 

Umbm: Ragnar Jónsson, Hrl., Tjarnargötu 10 D, Rvík. 

Kvenbuxur. (F1. 25). 
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Skrás. 1978, nr. 287. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 195/1978. Tilkynnt 11. maí 1978, kl. 14.00. 

  

  

Aktiebolaget Nordchoklad, Kalmar, Svíþjóð. 
Umbm: Björn Árnason, Einarsnesi 21, Box 1034, Rvík. 
Konfekt, súkkulaði, kakó, sykur, kex, kökur, bökunarvörur, kökubúðarvörur. 

  

(F1. 30). 

Skrás. 1978, nr. 288. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 196/1978. Tilkynnt 12. maí 1978, kl. 14.00. 

ISTRAVEL 

Ferðaskrifstofa Kjartans Helgasonar hf., Skólavörðustíg 13 A, Rvík. 
Auglýsingar og útbreiðslustarfsemi, einkum vegna starfsemi ferðaskrifstofu. 

  

(F1. 35). 

Skrás. 1978, nr. 289. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 197/1978. Tilkynnt 16. maí 1978, kl. 13.35. 

MONOPOLY 

General Mills Fun Group, Inc., 9200 Wayzata Boulevard, Minneapolis, Minnesota 
55440, Bandaríkjum Norður-Ameríku. 

Umbm: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 
Allar vörur í 28. flokki. (Fl. 28). 
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Skrás. 1978, nr. 290. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 198/1978. Tilkynnt 16. maí 1978, kl. 13.35. 

IR EK 

0) 
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General Mills Fun Group, Inc., 9200 Wayzata Boulevard, Minneapolis, Minnesota 
55440, Bandaríkjum Norður-Ameríku. 

Umbm: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. - 
Allar vörur í 28. flokki. (F1. 28). 

                
  

  

      

  

    

  

          

  

Skrás. 1978, nr. 291. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 199/1978. Tilkynnt 16. maí 1978, kl. 13.35. 
  

  

  

    

General Mills Fun Group, Inc., 9200 Wayzata Boulevard, Minneapolis, Minnesota 

55440, Bandaríkjum Norður-Ameríku. 

Umbm: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 

  

Allar vörur í 28. flokki. (Fl. 28). 

Skrás. 1978, nr. 292. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 200/1978. Tilkynnt.16. maí 1978, kl. 15.00. 

OPTOSIL 

Bayer Aktiengesellschaft, 5090 Leverkusen 1, Bayerwerk, Þýskalandi. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

Efnablöndur og framleiðsla fyrir tannlækningar. (F1. 5). 
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Skrás. 1978, nr. 293. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 201/1978. Tilkynnt 17. maí 1978, kl. 14.30. 

ECOMER 

Aktiebolaget Astra, S-151 85 Södertálje, Svíþjóð. j 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÖNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

  

Allar vörur í 5. flokki. (FI. 5). 

Skrás. 1978, nr. 294. Skráningard. 30. ágúst 1978. 

T 202/1978. Tilkynnt 19. maí 1978, kl. 14.00. 

  

4 
4 * 

GRAFELDUR HE 
Gráfeldur hf., Þingholtsstræti 2, Rvík. 

  

Fatnaðarvörur í 25. flokki. (F1. 25). 

Skrás. 1978, nr. 295. Skráningard. 16. október 1978. 

T 192/1978. Tilkynnt 5. maí 1978, kl. 14.00. 

WILD TURKEY 

Austin, Nichols á Co. Incorporated, 733 Third Avenue, New York, N.Y., Banda- 
ríkjum Norður-Ameríku. 

Umbm: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 

  

Áfengir drykkir. (F1. 33). 

Skrás. 1978, nr. 296. Skráningard. 16. október 1978, 

T 204/1978. Tilkynnt 19. maí 1978, kl. 15.00. 

BY GEORGE 

Faberge, Incorporated, 1345 Avenue of the Americas, New York, New York 
10019, Bandaríki N.-Ameríku. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Allar vörur í flokkum 3 og 5. (Fl. 3 og 5). 
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Skrás. 1978, nr. 297. Skráningard. 16. október 1978. 

T 205/1978. Tilkynnt 22. mai 1978, kl. 16.00. 

BUBBLE YUM 

Life Savers, Inc., 40 West 57th Street, New York, New York 10019, Bandaríki 

N.-Ameríku. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

  

Sætindi og tyggigúmmí. (Fl. 30). 

Skrás. 1978, nr. 298. Skráningard. 16. október 1978. 

T 209/1978. Tilkynnt 23. maí 1978, kl. 10.00. 

   
FRÉTTABLAÐ AUGLÝSINGASTOFUNNAR HF / FJÖLMIÐILL Á VETTVANGI AUGLÝSINGASTARFS 

Auglýsingastofan hf. Gísli B. Björnsson, Lágmúla 5, Rvík. 

  

Auglýsinga- og útbreiðslustarfsemi. (F1. 35). 

Skrás. 1978, nr. 299. Skráningard. 16. október 1978. 

T 208/1978. Tilkynnt 22. mai 1978, kl. 16.00. 

COLLACIN 

Beiersdorf AG., Unnastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Þýskalandi. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

  

Efni til sáraumbúða (úða-umbúðir). (F1. 5). 

Skrás. 1978, nr. 300. Skráningard. 16. október 1978. 

T 210/1978. Tilkynnt 23. maí 1978, kl. 14.30. 

SIRECON 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Berlin og Minchen, Wittelsbacherplatz 2, 

8000 Minchen 2, Þýskalandi. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

Rafmagnstæki og áhöld til lækninga, sérstaklega rafmagnstækjaeiningar og 

lampar til stækkunar á röntgenmyndum. (F1. 9). 
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Skrás. 1978, nr. 301. Skráningard. 16. október 1978. 

T 213/1978. Tilkynnt 29. maí 1978, kl. 15.00. 

Félag ísl. loftskeytamanna 
F.Í.L. 

Félag íslenskra loftskeytamanna, Borgartúni 18, Rvík. 
Þjónusta. (Fl. 42). 

Skrás. 1978, nr. 302. Skráningard. 16. október 1978. 

T 214/1978. Tilkynnt 30. maí 1978, kl. 16.30. 

swtilið 

  

Ganzoni á Cie, AG. St. Gallen, Gröblistrasse 8, 9014 St. Gallen, Sviss. 

Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 

  

Sokkar til heilsugæslu og lækninga. (F|1. 10). 

Skrás. 1978, nr. 308. Skráningard. 16. október 1978. 

T 215/1978. Tilkynnt 31. maí 1978, kl. 10.30. 

UNDERALLS 

Hanes Corporation, P. O. Box 5416, Winston-Salem, N.C. 27103, Bandaríki N.- 
Ameríku. 

Umbm: Ragnar Jónsson, hrl., Tjarnargötu 10D, Rvík. 
Nærföt kvenna. (F1. 25). 
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Skrás. 1978, nr. 304. Skráningard. 16. október 1978. 

T 219/1978. Tilkynnt 1. júní 1978, kl. 11.30. 

þessi 
Sól hf., Þverholti 19, Rvík. 

  

  

Allar vörur í 32. flokki. (FI. 32). 

Skrás. 1978, nr. 305. Skráningard. 16. október 1978. 

T 220/1978. Tilkynnt 1. júní 1978, kl. 11.30. 

CS 

  

þess 
Sól hf., Þverholti 19, Rvík. 

  

  

Allar vörur í 32. flokki. (F1. 32). 

Skrás. 1978, nr. 306. Skráningard. 16. október 1978. 

T 221/1978. Tilkynnt 1. júní 1978, kl. 12.00. 

LERKI HF. 
Trósmiðja - Innréttingar 

Skeifan 13 - 108 Reykjavík 
Sími 82877 

  

  

LERKI H/F., Skeifan 13, Rvík. 
Framleiðsla húsa og húshluta, þar með taldar hurðir og innréttingar. 

Allar vörur í flokki 20. Þjónusta í flokkum 37 og 40. (F1. 20, 37 og 40). 
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Skrás. 1978, nr. 307. Skráningard. 16. október 1978. 

T 223/1978. Tilkynnt 2. júní 1978, kl. 14.30. 

FABERGE ANGEL DUST 

Faberge, Incorporated, 1345 Avenue of the Americas, New York, New York 
10019, Bandaríki N.-Ameríku. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

  

Allar vörur í flokkum 3 og 5. (F1. 3 og 5). 

Skrás. 1978, nr. 308. Skráningard. 16. október 1978. 

T 224/1978. Tilkynnt 2. júní 1978, kl. 14.30. 

FABERGE FEVER 

Faberge, Incorporated, 1345 Avenue of the Americas, New York, New York 
10019, Bandaríki N.-Ameríku. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

  

Allar vörur í flokkum 3 og 5. (Fl. 3 og 5). 

Skrás. 1978, nr. 309. Skráningard. 16. október 1978. 

T 225/1978. Tilkynnt 2. júní 1978, kl. 14.30. 

ORFIRIL 

Desitin-Werk Carl Klinke G.m.b.H., Weg beim Jáger 214, D-2000 Hamburg 63, 
Þýskalandi. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Allar vörur í 5. flokki, einkum lyf, kemiskar efnablöndur til lækninga og heilsu- 

  

ræktar. (Fl. 5). 

Skrás. 1978, nr. 310. Skráningard. 16. október 1978. 

T 227/1978. Tilkynnt 5. júní 1978, kl. 10.30. 

CLOTAM 

A/S Gea, 89, Holger Danskesvej, 2000 Kaupmannahöfn F, Danmörku. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Allar vörur í 5. flokki. (F1. 5). 

 



Nr. 461. 1110 

  

Skrás. 1978, nr. 311. Skráningard. 16. október 1978. 

T 228/1978. Tilkynnt 5. júní 1978, kl. 14.30. 

CISLIN 

The Wellcome Foundation Limited, 183 Euston Road, London, NWI1 2BP, Eng- 
landi. 

Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 
Skordýraeitur, lyf gegn ormum og pöddum, jurtaeitur, lyf gegn sníkjudýrum. 

  

(FI. 5). 

Skrás. 1978, nr. 312. Skráningard. 16. október 1978. 

T 29/1978. Tilkynnt 19. janúar 1978, kl. 16:00. 

MILWARD 

Needle Industries Limited, Central Works, Studley, Warwickshire, Englandi. 

Umbm: Ragnar Ólafsson, hrl., Laugavegi 18, Reykjavík. 

  

Allar vörur í 26. flokki. (F1. 26). 

Skrás. 1978, nr. 313. Skráningard. 16. október 1978. 

T 30/1978 Tilkynnt 19. janúar 1978, kl. 16:00. 

JAEGER 
The Jaeger Company Limited, Jaeger House, 57 Broadwick Street, London, 

    

Englandi. 
Umbm: Ragnar Ólafsson, hrl., Laugavegi 18, Reykjavík. 
Hvers konar klæðnaður. (F1. 25). 

Skrás. 1978, nr. 314. Skráningard. 16. október 1978. 

T 98/1978. Tilkynnt 6. mars 1978, kl. 11:30. 

„SOBERANO“ 

GONZALES BYASS £ CO., Ltd., Manuel Ma. Gonzalez, 12. Jerez de la Frontera. 

Cadiz, Spáni. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson, (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Vín, sterkir drykkir og líkjörar. (F1. 33). 
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Skrás. 1978, nr. 315. Skráningard. 16. október 1978. 

T 181/1978. Tilkynnt 25. apríl 1978, kl. 11:30. 

MYSTERE DE ROCHAS 

Parfums ROCHAS, 33, rue Francoiser 1er, 75008 París, Frakklandi. 

Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 
Bleikingarefni og aðrar efnablöndur til fata- og dúkaþvotta, efnablöndur til 

hreingerninga, fægingar og blettahreinsunar ásamt slípiefnum; sápa, ilmvörur, loft- 
næmar olíur, efnablöndur til andlitssnyrtingar, hárvatn, efnablöndur til tannhirðingar. 

    

  

  

(F1.3) 

Skrás. 1978, nr. 316 Skráningard. 16. október 1978. 

T 182/1978. Tilkynnt 25. apríl 1978, kl. 15:00. 

Pierre Robert Aktiebolag, Fack 230—42, Tygelsjö, Svíþjóð. 
Umbm: Ágúst Fjeldsted, hrl., Ingólfsstræti 5, Reykjavík. 
Ilmvötn og eau-de cologne. (F1. 3). 

Skrás. 1978, nr. 317. Skráningard. 16. október 1978. 

T 183/1978. Tilkynnt 25. apríl 1978, kl. 15:00. 

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

= 
F
V
A
 

Pierre Robert Aktiebolag, Fack 230--42,Tygelsjö, Svíþjóð. 
Umbm: Ágúst Fjeldsted, hrl., Ingólfsstræti 5, Reykjavík. 
Sápur, ilmvötn, loftnæmar olíur (essential oils), efni til andlitssnyrtingar, snyrti- 

efni án lyfja, efni til hárhirðingar, efni til tannhirðingar. (Fl. 3). 
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Skrás. 1978, nr. 318. Skráningard. 16. október 1978. 

T 184/1978. Tilkynnt 25. apríl 1978, kl. 15:00. 

öl 

  

Pierre Robert 

Pierre Robert Aktiebolag, Fack 230—42,Tygelsjö, Sviþjóð. 
Umbm: Ágúst Fjeldsted, hrl., Ingólfsstræti 5, Reykjavík. 
Sápur, ilmvörur eau-de-cologne, efni til andlitssnyrtingar, snyrtiefni án lyfja, 

  

efni til hárhirðingar. (Fl. 3). 

Skrás. 1978, nr. 319. Skráningard. 16. október 1978. 

T 188/1978. Tilkynnt 28. april 1978, kl. 12:00. 

EucLio 
EUCLID, INC., Prudential Plaza, Chicago, Illinois 60601, Bandaríkjunum. 

Umbm: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Viðhalds- og viðgerðarþjónusta fyrir flutningatæki í 37. flokki og hlutar af og fyrir 

    

  

flutningatæki í 12. flokki. (F1. 12 og 37). 

Skrás. 1978, nr. 320. Skráningard. 16. október 1978. 

T 237/1978. Tilkynnt 12. júní 1978, kl. 15:25. 

Minty/BAR 

Sælgætisgerðin Móna h.f., Stakkahrauni 1, Hafnarfirði. 
Allar vörur í 30. flokki. (F1. 30). 

Skrás. 1978, nr. 321. Skráningard. 16. október 1978. 

T 240/1978. Tilkynnt 12. júní 1978, kl. 15:25. 

Truffle/BAR 

Sælgætisgerðin Móna h.f., Stakkahrauni 1, Hafnarfirði. 
Allar vörur í 30. flokki. (F1. 30). 
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Skrás. 1978, nr. 322. Skráningard. 16. október 1978. 

T 241/1978. Tilkynnt 12. júní 1978, kl. 15:25. 

Rommy 

Sælgætisgerðin Móna h.f., Stakkahrauni 1, Hafnarfirði. 

  

Allar vörur í 30. flokki. (F1. 30). 

Skrás. 1978, nr. 323. Skráningard. 16. október 1978. 

T 271/1978. Tilkynnt 29. júní 1978, kl. 14:30. 

MET h.f. 

Sælgætisgerðin Met h.f., Reykjamörk 1, Hveragerði. 
Allar vörur í 30. flokki. (Fl. 30). 

    

Skrás. 1978, nr. 324. 

T 246/1978. 

Skráningard. 16. október 1978. 

Tilkynnt 14. júní 1978, kl. 13:30. 

PROPHECY 

Á PRINCE 
sét MATCHABELLI 

  

  

Chesebrough-Pond's Inc., 33 Benedict Place, Greenwich, Connecticut 06830, 
Bandaríkjum N-Ameríku. 

Umbm: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Allar vörur í 3. flokki. (Fl. 3). 
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Skrás. 1978, nr. 325. Skráningard. 16. október 1978. 

T 247/1978. Tilkynnt 15. júní 1978, kl. 11:00. 

  

August Blase GmbH, Ostertorstrasse 8, 4990 Lúbbecke, Þýskalandi. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson, (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Tóbak, vindlar, smávindlar, stuttvindlar, vindlingar, reyktóbak, munntóbak, 

vörur fyrir reykingamenn, það er, tóbakspípur, pípuhreinsarar, vindlaskerar, kveikj- 
arar fyrir vindla og vindlinga, þó ekki með rafmagni, hylki fyrir vindla og vindlinga, 
munnstykki fyrir vindla og vindlinga, dósir fyrir vindla og vindlinga, pipustopp- 
arar, öskubakkar; allar þessar vörur ekki úr dýrmætum málmum né húðaðar með 

  

þeim. 
Merkið óskast skráð í Lt. (F1. 34). 

Skrás. 1978, nr. 326. Skráningard. 16. október 1978. 

T 248/1978. Tilkynnt 15. júní 1978, kl. 11:00.    

August Blase GmbH, Ostertorstrasse 8, 4990 Libbecke, Þýskalandi. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson, (SIGURJÓNSSON é£ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

Tóbak, vindlar, smávindlar, stuttvindlar, vindlingar, reyktóbak, munntóbak, 

vörur fyrir reykingamenn, það er, tóbakspípur, pípuhreinsarar, vindlaskerar, kveikj-
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arar fyrir vindla og vindlinga, þó ekki með rafmagni, hylki fyrir vindla og vindlinga, 
munnstykki fyrir vindla og vindlinga, dósir fyrir vindla og vindlinga, pípustopp- 
arar, Ööskubakkar; allar þessar vörur ekki úr dýrmætum málmum né húðaðar með 

    

þeim. 
Merkið óskast skráð í lit. (Fl. 34). 

Skrás. 1978, nr. 327. Skráningard. 16. október 1978. 

T 272/1978. Tilkynnt 3. júlí 1978, kl. 13:45. 

SIRETOM 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Berlín og Miúnchen, 8000 Miöinchen 2, 
Wittelsbacherplatz 2, Þýskalandi. 

Umbm: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Röntgentæki til að mynda ákveðna hluta líkamans (tomography). (F1.10). 

Skrás. 1978, nr. 328. Skráningard. 16. október 1978. 

T 252/1978. Tilkynnt 20. júní 1978, kl. 13:00.    
Hi merock 

AMEROCK CORPORATION, 4000 Auburn Street, Rockford, Illinois, Bandaríki 
N-Ameríku. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson, (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Handföng og hnappar á skápahurðir og skúffur, hjörur á hurðir, rennibrautir 

undir skúffur, málmhlutar fyrir hillur, fatasnagar, hurðastopparar, festijárn fyrir 
handrið, smellilokur fyrir skápahurðir og skúffur, lokur fyrir svalahurðir og glugga, 
hverfihillur, samsetningarjárn fyrir skápa, dyrabankarar, sjóngler fyrir dyr, skráar- 
gatsskildir, lokur, læsingar og öryggiskeðjur á dyr. Hnappar fyrir dyrabjöllur, lok- 
plötur fyrir rafmagnsinnstungur, rafmagnsinnstungur og raftenglar. Skúffur, hillur 
fyrir skápahurðir, fastar hillur, speglar, hverfihillur. Handklæðastengur, handklæða- 
hringir og marggreina handklæðahöld, höld fyrir salernispappír og skammtarar fyrir 
snyrtipappíir, sápuskálar, tannburstahöld, kertahöld, hengjur fyrir blómapotta. 

(Fl. 6, 9, 20 og 21). 

  

  

    

Skrás. 1978, nr. 329. Skráningard. 16. október 1978. 

T 273/1978. Tilkynnt 3. júlí 1978, kl. 13:45. 

VERECO 

Boussois Souchon Neuvesel Gervais Danone, société anonyme, 7, rue de Téhéran, 
París 8, Frakklandi. 

Umbm: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Glerílát til heimilishalds. (F1. 21). 
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Skrás. 1978, nr. 330. Skráningard. 16. október 1978. 

T 276/1978. Tilkynnt 11. júlí 1978, kl. 14:00. 

ANTICE 

E. R. SQUIBB £ SONS, INC., Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, New 

Jersey 08540, Bandaríki N.-Ameríku. 
Umbm: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Lyf til meðferðar á hjarta- og æðasjúkdómum. (F1. 5). 

Skrás. 1978, nr. 331. Skráningard. 16. október 1978. 

T 277 /1978. Tilkynnt 11. júlí 1978, kl. 14:00. 

  

AMERICAN ATHLETIC SHOE CORPORATION, 2510 Channing Avenue, SAN 

JOSE, California 95131, Bandaríki N.-Ameríku. 
Umbm: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Hlutir til íþróttaiðkana, einkum skófatnaður, skjóður og önnur íþróttaáhöld, 

svo sem tennisspaðar, golfkylfur; leiktæki í 18., 22., 25. og 28. flokki, skósólun á not- 

  
  

uðum skóm, í 37. flokki. (F1. 18, 22, 25, 28 og 37). 

Skrás. 1978, nr. 332. Skráningard. 16. október 1978. 

T 278/1978. Tilkynnt 11. júlí 1978, kl. 14:00. 

VISA 

Visa International Service Association, 555 California Street, San Francisco 

Bandaríki N.-Ameríku. 
Umbm: SIGURJÓNSSON “á ÞÓR, s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Greiðsluspjaldaþjónusta, þar með talið útgáfa greiðsluspjalda til að veita hand- 

höfum þeirra aðgang að bankareikningum handhafa, móttaka slíkra greiðsluspjalda 
í verslunarfyrirtækjum og öðrum stofnunum, til kaupa á vörum og þjónustu og um- 
sýsla reikningsskila í fjármálum. (Fl. 36). 
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Skrás. 1978, nr. 333. Skráningard. 22. nóv. 1978. 

T 214/1976. Tilkynnt 16. júlí 1976, kl. 15.25. 

Po: 

  

Sanyo Electric Co. Limiled, 18-Banchi, 2-Chome, Keihan-Hondori, Moriguchi 
City, Osaka, Japan. 

Umbm: Magnús Thorlacius, hrl., Hafnarstræti 19, Reykjavík. 

Iðnaðarvélar og tæki (þ. á m. landbúnaðarvélar og tæki og útungunarvélar); 
aflgjafar og tæki (þ. á m. katlar, sprengihólfsvélar, gufuvélar, þotuvélar (hverfil- 
vélar og eldflaugavélar); og vélahlutar (þ. á m. legur, öxlar, öxlatengi og legur, vél- 
knúin aflflutningstæki, höggdeyfar, fjaðrir, hljóðdeyfar, lokar, röratengi, lokar og 
hanar)), í 7. flokki. 

Sjálfsalar, peningakassar og slökkvitæki: rafmagnsvélar og tæki (þ. á m. snún- 
ingsrafmagnsvélar, rafmagnsdreifingar- eða stjórnvélar og tæki, rafhlöður, raf- 
magns- og segulmælitæki, rafmagnsvírar, kaplar, straujárn og rafmagnshreinsitæki) ; 
flutningsvélar og tæki (þ. á m. rafmagnssrammófónar); rafeindavélar og tæki 
(þ. á m. rafeindatölvur og reiknivélar); vísindabúnaður og tæki, sjónbúnaður og 
tæki, ljósmyndabúnaður og tæki, kvikmyndabúnaður og tæki, mælingabúnaður og 
tæki og björgunarbúnaður og tæki, í 9. flokki. 

Upphitunar- eða lofthreinsunarstillitæki og frystivélar og tæki (þ. á m. gufu- 
hitunartæki, vatnshitaveitutæki, lofthitaveitutæki, miðstöðvarofnar, gluggalofthreins- 

unarstillitæki, lofthitunarbrennsluofnar, miðstýrð lofthreinsunarstillitæki, lofthreins- 

unarstillitæki með einfaldri innleiðslu, hitunartæki fyrir yfirborð vega, frystivélar, 
kælar, kælirðraísvélar, kæliuppgufunartæki og gaskæliskápar); rafmagnslampar og 
ljósabúnaður, rafmagnsofnar, rafmagnsbrösunartæki, rafmagns „KOTATSU“, raf- 

magnsfótahitarar, rafmagnshellur, rafmagnseldavélar, rafmagnsristar, rafmagns- 
kaffivélar, hárþurrkur, rafmagnshitarar með ídýfu, fataþurrkarar, rafmagnsviftur, 
rafmagnsþvottavélar, rafmagnskæliskápar, herbergiskælar, rafmasnssuðupottar og 
rafmagnshrærivélar; upphitunarofnar, brösunartæki, gasofnar, steinolíuofnar, kola- 
ofnar og fastir líkamshitarar; rafmagnsbökunarplötur, rafmagnstæki fyrir hæga suðu, 
rafmagns- og gassuðutæki fyrir hrísgrjón, rafmagns steikarpönnur, gasborð raf- 
magnsvatnshitarar, gasvatnshitarar, rafmagnskatlar, rafmagnskaffikönnur, gaselda- 
vélar, gasofnar, rafeindaofnar, eldhúsvaskar, eldhúsborð (þ. á m. bakaraofnar og 
gaseldavélar); eldunarvörur; vatnshreinsarar, hreinsunar- og bvottatæki; baðker, 

gasbaðhitarar og önnur baðtæki, í 11. flokki. (Fl. 7, 9 og 11).
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Skrás. 1978, nr. 334. Skráningard. 22. nóv. 1978. 

T 206/1978. Tilkynnt 22. maí 1978, kl. 16.00. 

  

GTE SERVICE CORPORATION, One Stamford Forum, Stamford, Connecticut 

06904, Bandaríki N-Ameríku. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR) Óðinsgötu 4, Rvík. 

Efnavörur til nota í iðnaði, vísindum, jarðrækt, garðrækt, skógrækt; gervi- og 

uppbyggðar kvoður, plastefni, sem duft; vökvar eða kvoður, til nota í iðnaði, áburður, 

(náttúrulegur og tilbúinn), efnablöndur til að slökkva eld, hersluefni og efni til kveik- 

ingar; efnablöndur til varðveislu matvæla, görvunarefni, bindiefni til iðnaðarnota. 

Óunnir og að nokkru leyti unnir ódýrir málmar og blöndur úr þeim; akkeri, steðj- 

ar, bjöllur, völsuð og steypt byggingarefni, járnbrautarteinar og annað efni úr járni 

til járnbrautarlagningar, keðjur, (þó ekki drifkeðjur í ökutæki), leiðslukaplar 

(kabler), og málmþráður, (þó ekki til rafmagnsleiðslu), járnsmíðahlutir, málm- 

pípur og rör, peningaskápar og peningakassar, stálkúlur, skeifur, naglar og skrúfur; 

aðrir hlutir úr ódýrum málmum sem ekki teljast til annarra flokka, málmgrýti. 

Góðmálmar og málmblöndur úr þeim, ásamt vörum úr góðmálmum eða vörur 

með húð úr góðmálmum, (þó ekki borðbúnaður, gafflar og skeiðar), skartvörur 

dýrmætir steinar, úr, klukkur og önnur áhöld til tímamælinga. 

Byggingarefni, steinn og gervisteinn, sement, kalk, steinlím, gips og möl, rör úr 

leir eða steinsteypu, efni til vegalagna, asfalt, tjara, olía, færanlegir byggingarstein- 

  

ar, steinminnismerki, reykháfar. (F1. 1, 6, 14 og 19). 

Skrás. 1978, nr. 335. Skráningard. 22. nóv. 1978. 

T 212/1978. Tilkynnt 24. maí 1978, kl. 15.00. 

  

Soredico S.A., Dersbach, 6343 Risch, Sviss. 

Umbm: Björn Árnason (Árni Björnsson, cand. polit.) Einarsnesi 21. 
Efnavörur til landbúnaðar, skógræktar og garðræktar; varnarefni og næringar- 

efni fyrir afskorin blóm og önnur efni til að halda blómum frískum; tilbúinn áburð- 
ur; sótthreinsunarefni; efnablöndur til að útrýma illgresi, meindýrum og óværu;
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landbúnaðar-, skógræktar- og garðræktarframleiðsla; fræ og sáðkorn; lifandi plönt- 

  

ur og blóm. 
Merkið óskast skráð í litum. (Fl. 1, 5 og 31). 

Skrás. 1978, nr. 336. Skráningard. 22. nóv. 1978. 

T 222/1978. Tilkynnt 2. júní 1978, kl. 14.30. 

FABERGE 20:21 FOR MEN 

Faberge, Incorporated, 1345 Avenue of the Americas, New York, New York 

10019, Bandaríki N-Ameríku. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR) Óðinsgötu 4, Rvík. 
Kölnarvatn, hörundsvökvi, svitalyktareyðir, hár-shampó, hárlakk, rakkrem, 

vökvi til að nota fyrir rakstur, rakaefni fyrir húð, baðsápa og talkúm. Svitalyktar- 

  

eyðir. (Fl. 3 og 5). 

Skrás. 1978, nr. 337. Skráningard. 22. nóv. 1978. 

T 226/1978. Tilkynnt 2. júní 1978. kl. 14.30. 

ORGANOMATIC 

SIEMENS AKTIENSGESELLSCHAFT, Berlin og Minchen, Wittelsbarcherplatz 
2. 8000 Miúinchen 2, Þýskalandi. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR) Óðinsgötu 4, Rvík. 
Lækningatæki og búnaður; tæki og búnaður til röntgen-sjúkdómslýsingar; 

  

röntgenlampar til nota við lækningar. (Fl. 10). 

Skrás. 1978, nr. 338. Skráningard. 22. nóv. 1978. 

T 230/1978. Tilkynnt 6. júní 1978, kl. 11.30. 

NANODOR 

SIEMENS AKTIENSGESELLSCHAFT, Berlín og Minchen, Wittelsbarcherplatz 
2, 8000 Múnchen 2, Þýskalandi. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR) Óðinsgötu 4, Rvík. 
Áhöld og tæki til lækninga og heilsugæslu, sjúkdómsgreiningar og læknismeð- 

ferðar. Röntgentæki og áhöld til læknismeðferðar. Tæki og áhöld til tannlækninga, 
læknisfræðileg tæki og áhöld til uppgötvunar, dreifingar, eftirlits, ritunar og eftir- 
lits og úrvinnslu læknisfræðilegra fyrirbrigða og gagna. (FI. 10). 
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Skrás. 1978, nr. 339. Skráningard. 22. nóv. 1978. 

T 231/1978. Tilkynnt 9. júní 1978, kl. 15.00. 

Innovations pour L'Elegance Masculine Í. P. E. M., 31, boulevard de la Boudiniére, 

13013 Marseille, Frakklandi. 
Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 
Alfatnaður karla og kvenna, buxur, blússur, ullarpeysur, ullarvesti, belgpeysur, 

skyrtur, náttföt, nærfatnaður, greiðslusloppar, baðkápur, sundföt og strandfatnaður, 

T-skyrtur, stuttbuxur, reiðföt og íþróttaföt, prjónaður og heklaður fatnaður og 
prjónavörur, skófatnaður, stígvél, skór, inniskór, og yfirleitt allur utan- og innan- 
húss fatnaður og hverskonar iþróttafatnaður fyrir karlmenn, konur og börn. (F1. 25). 
    

Skrás. 1978, nr. 340. Skráningard. 22. nóv. 1978. 

T 232/1978, Tilkynnt 12. júní 1978, kl. 14.00. 

MARS 
MARS INCORPORATED, Westsate Park, 1651 Old Meadow Road, McLean, 

Virginia, Bandaríki N-Ameríku. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR) Óðinsgötu 4, Rvík. 

  

Allar vörur í 29. flokki. (Fl. 29). 

Skrás. 1978, nr. 341. Skráningard. 22. nóv. 1978. 

T 233/1978. Tilkynnt 12. júní 1978, kl. 14.00. 

MARS 
MARS INCORPORATED, Westgate Park, 1651 Old Meadow Road, MeLean, 

Virginia, Bandaríki N-Ameríku. j j 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÖNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

  

Allar vörur í 30. flokki. (Fl. 30). 

Skrás. 1978, nr. 342. Skráningard. 22. nóv. 1978. 

T 234/1978. Tilkynnt 12. júní 1978, kl. 14.00. 

MARS 
MARS INCORPORATED, Westgate Park, 1651 Old Meadow Road, McLean, 

Virginia, Bandaríki N-Ameríku. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Fóðurvörur handa dýrum í 31. flokki. (Fl. 31). 
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  Skrás. 1978, nr. 343. Skráningard. 22. nóv. 1978. 

Tilkynnt 14. júní 1978, kl. 11.00. T 242/1978, 

Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, S-126 25 Stokkhólmi, Svíþjóð. 
Umbm: Johan Rönning hf., Sundaborg 51, Reykjavík. 
Talsambandstæki, sérstaklega símtæki. 

Forgangsréttar krafist frá 22. maí 1978. (Fl. 9). 

  Skrás. 1978, nr. 344. Skráningard. 22. nóv. 1978. 

Tilkynnt 14. júní 1978, kl. 13.30. T 243/1978. 

AVIANCE 

Chesebrough-Pond's Inc., 33 Benedict Place, Greenwich, Connecticut 06830, 
Bandaríkjum Norður-Ameríku. 

Umbm: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
(Fl. 3). Allar vörur í 8. flokki. 

  Skrás. 1978, nr. 345. Skráningard. 22. nóv. 1978. 

Tilkynnt 14. júní 1978, kl. 13.30. T 244/1978. 

CACHET 

Chesebrough-Pond's Inc., 33 Benedict Place, Greenwich, Connecticut 06830, 

Bandaríkjum Norður-Ameríku. 
Umbm: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 

(Fl. 3). 

  

Allar vörur í 3. flokki. 

  
Skrás. 1978, nr. 346. Skráningard. 22. nóv. 1978. 

Tilkynnt 14. júní 1978, kl. 13.30. T 245/1978. 

WIND SONG 

Chesebrough-Pond's Inc., 33 Benedict Place, Greenwich, Connecticut 06830, 
Bandaríkjum Norður-Ameríku. 

Umbm: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
(F1. 3). Allar vörur í 3. flokki. 

 



Nr. 461. 1122 

  

Skrás. 1978, nr. 347. Skráningard. 22. nóv. 1978. 

T 249/1978. Tilkynnt 15. júní 1978, kl. 13.50. 

RAGU?' 

Ragu' Foods, Inc., 33 Benedict Place, Greenwich, Connecticut, Bandaríkjum 

Norður-Ameríku. 
Umbm: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Matvörur, þar á meðal spaghettisósur, tómatsósur, tómatdeig, soðnar grænmetis- 

  

vörur, ídýfur, kryddvörur og tómatvörur yfirleitt. (F1. 29 og 30). 

Skrás. 1978, nr. 348. Skráningard. 22. nóv. 1978. 

T 250/1978. Tilkynnt 19. júní 1978, kl. 11.00. 

REMILL 
Umbm: Ólafur Ólafsson, Víðimel 23, 107 Reykjavík. 

  

Vörur í 16. flokki. (Fl. 16). 

Skrás. 1978, nr. 349. Skráningard. 22. nóv. 1978. 

T 251/1978. Tilkynnt 20. júní 1978, kl. 10.30. 

ILCO 

Insular Lumber Company (Philippines) Inc., löth Floor, China Bank Bldg., 
Makati, Rizel, Philippseyjum. 

Umbm: Axel Einarsson, hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 

  

Sagað timbur og heflað timbur. (F1. 19 og 31). 

Skrás. 1978, nr. 350. Skráningard. 22. nóv. 1978. 

T 253/1978. Tilkynnt 20. júní 1978, kl. 13.00. 

TOUCH OF CLASS 

Faberge, Incorporated, 1345 Avenue of the Americas, New York, New York 10019, 

Bandaríki N-Ameríku. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR) Óðinsgötu 4, Rvík. 
Allar vörur í 3. og 5. flokki. (Fl. 3 og 5). 
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Skrás. 1978, nr. 351. Skráningard. 22. nóv. 1978. 

T 254/1978. Tilkynt 23. júní 1978, kl. 11.30. 

STYROFOAM 

THE DOW CHEMICAL COMPANY, (A Delaware Corporation), Midland, 

Michigan, Bandaríkjunum. 
Umbm: Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Allar vörur í 17. og 19. flokki. (F1. 17 og 19). 

Skrás. 1978, nr. 352. Skráningard. 22. nóv. 1978. 

T 255/1978. Tilkynnt 23. júní 1978, kl. 11.30. 

ROOFMATE 

THE DOW CHEMICAL COMPANY, (A Delaware Corporation), Midland, 
Michigan, Bandaríkjunum. 

Umbm: Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

  

Allar vörur í 17. og 19. flokki. (Fl. 17 og 19). 

Skrás. 1978, nr. 353. Skráningard. 22. nóv. 1978. 

T 260/1978. Tilkynnt 27. júní 1978, kl. 12.00. 

VITRETEK 

Slippfélagið í Reykjavík hf. 
Málningarvörur. (Fl. 2). 

Skrás. 1978, nr. 354. Skráningard. 22. nóv. 1978. 

T 261/1978. Tilkynnt 28. júní 1978, kl. 11.30. 

AQUAMED 

BEECHAM GROUP LIMITED, Beecham House, Brentford, Middlesex, Englandi. 

Umbm: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Efnablöndur til tannhirðingar. Lyfjablöndur til tannhirðingar. (F1. 3 og 5). 

Skrás. 1978, nr. 355. Skráningard. 22. nóv. 1978. 

T 262/1978. Tilkynnt 28. júní 1978, kl. 11.30. 

MAMMOMAT 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Berlín og Múönchen, 8000 Múönchen 2, 
Wittelsbacherplatz 2, Þýskalandi. 

Umbm: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Læknisfræðileg tæki til röntgensjúkdómsgreininga og röntgenmeðferðar, (Fl. 10). 
  

B 139
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Skrás. 1978, nr. 356. Skráningard. 22. nóv. 1978. 

T 263/1978. Tilkynnt 28. júní 1978, kl. 11.30. 

SIREMOBIL 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Berlín og Minchen, 8000 Minchen 2, 
Wittelsbacherplatz 2, Þýskalandi. 

Umbm: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Tæki og áhöld til lækninga og heilsugæslu, röntgentæki og áhöld til tannlækn- 

inga, tæki til líkamsþjálfunar. Tæki og raftæknileg tæki til líkamsþjálfunar, tæki 

  
  

til merkjasendinga, mælingatæki og aðvörunartæki. Fl. 9 og 10). 

Skrás. 1978, nr. 357. Skráningard. 22. nóv. 1978. 
T 265/1978. Tilkynnt 28. júní 1978, kl. 11.30. 

AYRGRYL 
ROHM AND HAAS COMPANY, Independence Mall West, Philadelphia, Pennsylvania 
190105, Bandaríki N.-Ameríku. 

Umbm: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Stykkjavörur úr vefnaði, blöndur til áburðar á ofin dúk og frauðblöndur. (Fl. 24). 

  

Skrás. 1978, nr. 358. Skráningard. 22. nóv. 1978. 

T 266/1978. Tilkynnt 28. júní 1978, kl. 11.30. 

„FOURCROY“ 

ETABLISSEMENTS FOURCROY SA., 119, rue Steyles, Bruxelles, Belgíu. 
Umbm: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vín, sterkir drykkir og líkjörar í 33. flokki; öl og porteröl, ölkelduvatn og gos- 

drykkir og aðrir óáfengir drykkir; saft og aðrar efnablöndur til framleiðslu drykkja 
i 32. flokki. Pappír og pappirsvörur, pappi og pappavörur; prentað mál, blöð og 

tímarit, bækur, boðrit, auglýsingaspjöld, ljósmyndir og myndamót í 16. flokki. 
(Fl. 16, 32 og 33). 

  

Skrás. 1978, nr. 359. Skráningard. 22. nóv. 1978. 

T 269/1978. Tilkynnt 29. júní 1978, kl. 11.30. 

MICRhOoGAM 

JOHNSON £“ JOHNSON, 501 George Street, New Brunswick, New Jersey, 

Bandaríki N.-Ameríku. 
Umbm: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Immune globulin fyrir menn. (F1. 5). 
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Skrás. 1978, nr. 360. Skráningard. 22. nóv. 1978. 

T 270/1978. Tilkynnt 29. júní 1978, kl. 11.30. 

CAMARO 

TRETORN AKTIFBOLAG, Fack, S-251 00 HELSINGBORG, Svíþjóð. 

Umbm: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON á“ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Allar vörur í 25. flokki. (Fl. 25). 

Skrás. 1978, nr. 361. Skráningard. 22. nóv. 1978. 

T 125/1978. Tilkynnt 17. mars 1978, kl. 16.00. 

MEDTRONIC 

Medtronic, Inc., 3065 Old Highway Eight, Minneapolis 55440, Bandaríki N.- 
Ameríku. 

Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 

  

Allar vörur í 10. flokki. (F1. 10). 

Skrás. 1978, nr. 362. Skráningard. 22. nóv. 1978. 

T 160/1978. Tilkynnt 6. april 1978, kl. 14.00. 

Roth-Hándle 
Leichte Mischung 

Eingetragenes 

Mm“ 
* Warenzeichen 

6 
Roth-Hándle Roth-Hándle 

Badische Tabakmanufaktur Roth-Hándle GmbH £ Co., Postfach 1140, Industrie- 

hof 6, 7630 Lahr/Schwartzwald, Þýskalandi. 

Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 
Tóbaksvörur, sígarettupappir, reykingamannavörur, þ.e. sígarettupappír, ösku- 

bakkar, eldspýtur, vefju- og þjöppunarvélar fyrir sígarettur er falla undir 34. flokk. 
(Fl. 34). 

     

  

Forgangsréttar krafist frá 9. 3. 1978. 
Merkið óskast skráð í litum. 
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SKfás, TI ni iggginsrdð Skráningatd. 22. hóv.-1978, 

TEXMAÐTSSOI það .0€ lanaliT Tilkynnt 7. júlí 19783YRIM:30. 

„Ööldivé 
tslra Er 9. 
SLAY     

Hellesens    YTRI vön SS .bisogninstda „I88 rm RYOI agrdð 

-00.0 /SÍ HóhésenssíTeléfónveji 6, DK-2860 Söborg, Danmörku. STEINGEI T 

Umbm: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Rafhlöður, áhöld og tæki, vísipdMeÐ íflkKgdlkæðileg, til landmælinga, raffræði- 

leg (hér með talin loftskeytaáhöld og -tæki), til ljósmyndagerðar, til kvikmynda- 

töku ógsbsýðingincag ssjóntæka:vg tíhöld (optisk) ásant:tækjumi og: áhöldum til 
vigtunar, mælinga, merkjasendinga, eftirlits (kontrol), björgunar og kennslus:penr 
inga- og spilapeningasjálfsalar, talvélar, skráningatæki, á menga sa: íf8gikni- 

  

vélarj slökkvitæki. bllolt 201 í anðv tell. 9). 

2 rús. 1978, eðr 364. Skráningar. 22. nóv. . 1978. 
vön „SS „bysoningida sr AV0I agi 

1279) 1918,. a Tilkynnt 11. júlí 1978, kl. 15.15. 
YET ftrgn „8 Jnnyllil Ærólúði T 

„KOSMOS 
2g nf 

ET: 

Sigrún Sævarsdóttir, Þysgöarðllllilirðl gf 1062, R—4, Reykjavík. 
Þjónusta í flokkum 35 og Anuilðal M 3) a} lagi 9 Á (Fl. 35 og 42). 

Skrás. 1978, nr. 365. g — smæsið S Skráningard. 22. nóv. 1978. 

T 280/1978. ir fðhkynnt 11. júlí 1978, kl. 15.15. 
En 

„SNY ING SIG AR“ 

Sigrún Sævarsdóttir, Byggðaren ið 4062, R—4, Reykjavík. 
j age, El 35 og 42. id al slbnðð-d g 35 og 42). 

    

    

  
     

   
Skrási978Phri 366:11201 „.o3 2 

T A. 

 



át2r Nöt 46h 

AUDI NSU AUTO UNION Aktiengesellschaft, 7107 Neckarsulm, V.-Þýskalandi. 

    

svek BI: :cFaktor, ffympany, Reykjavík. AT8 sir 8T6L „and 
kutæki í og h Íútar þeirra; siðgerðarþjónusta. (FI. 15 og 37). 

OR a 0 Hi „8 Ir: - - STENTa T 

Skrás. 1978, nr. 367. 

T 282/1978. 0 "Filkynnt 13. júlí 1978, kl. 11.30. 
nebirldif „lind basldsiH L banbls0 0001 MOLTATOSAOÐ AI 2TAHD 

- EpgaR 

  

   

    

    

  

   

    

   

   
isbust í 

BTGI agna 

M0lAypi Sg AýTró! UKtöðliAktiengesellschaft, 7107 Neckarsulm, V. Sja 
Umbm: Faktor Compan eykjavík. 

{F1. 12 og 37). 
    

Skrás. 1978, nr. 368. 

T 283/1978. 

gard. 22. nóv. 1978. 

lí 1978, kl. 11.30. 

MARS INCORPOR ð dow Road, McLean, 

Virginia, Bandaríki N.-An 
Umbm: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

1 olAMað vörur í 30. flbkki. HAOTA TATA He. TIN IT Á-2ð ÍA AÍEÐ80), 

           (3 

  

nit ídrn 

skpáss4978, nt. 380. írtaii vo Skjáinsðpd, 22 RÓ} 1978. 
T 284/1978. "filkynnt 13. júlí 1978, kl. 11.30. 

aðra SU M M IT „ÆYe an „8701 akra 

Sr IMARÁsSINCcÖRPÓRATED Westgate Park, 1651 Old Meadow Road} Melan) 
Virginia, Bandaríki N.-Ameríku. ég #8 . 

Umbm: S. Sigurjónsson (SIGURJÓ N £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

nemi VE A 4 hrnl:1s0 0001 MOLTAFOAAOÐ ÁG rexhiin "> 

Skeáis.:1978/Ins. 870. 
TASS(A978,11 a 5 1) 

  

ÓF rr 60 hæ egg Á FÖ „að „DIRSIE 

  

   

    

      

  
  

    

A) Snúa 2. már 1978. 

ða júli 978, Kl 11.30.       
TWIX 

MARS INCORPORATED, Westgate Park, 1651 Old Meadow Road, McLean, 

Virginia, Bandaríki N.-Ameríku. 
Umbm: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON € ÞÓR), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Allar vörur í 30. flokki. (F1. 30). 
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Skrás. 1978, nr. 371. Skráningard. 22. nóv. 1978. 

T 287/1978. Tilkynnt 18. júlí 1978, kl. 11.40. 

CHRYSLER 
CHRYSLER CORPORATION, 12000 Oakland Avenue, Highland Park, Michigan 

48203, Bandaríki N.-Ameríku. 
Umbm: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Allar vörur í flokkum 7, 9 og Í1 og öll þjónusta í flokkum 35, 37 og 39. 

(F1. 7, 9, 11, 35, 37, og 39). 

  

Skrás. 1978, nr. 372. Skráningard. 22. nóv. 1978. 

T 286/1978. Tilkynnt 17. júlí 1978, kl. 11.00. 

Na E 

  

FORSIKRINGS-AKTIESELSKAPET STOREBRAND, Haakon VIT's gt. 10, Oslo 1, 
Noregi. 

Umbm: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Tryggingastarfsrekstur og fjármálastarfsemi. (Fl. 36). 

Skrás. 1978, nr. 373. Skráningard. 22. nóv. 1978. 

T 288/1978. Tilkynnt 18. júlí 1978, kl. 11.40. 

CHRYSLER CORPORATION, 12000 Oakland Avenue, Highland Park, Michigan 
48203, Bandaríki N.-Ameríku. 

Umbm: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Allar vörur í flokkum 7, 9, 11 og 12 og öll þjónusta í flokki 37. 

(F1. 7, 9, 11, 12 og 37). 
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Skrás. 1978, nr. 374. Skráningard. 22. nóv. 1978. 

T 289/1978. Tilkynnt 18. júlí 1978, kl. 11.40. 

  

ÞÁ 
CHRYSLER CORPORATION, 12000 Oakland Avenue, Highland Park, Michigan 

48203, Bandaríki N.-Ameríku. 
Umbm: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Allar vörur í flokkum 7, 9, 11 og 12 og öll þjónusta í flokkum 35, 37 og 39. 

(Fl. 7, 9, 11, 12, 35, 37 og 39). 

  

Skrás. 1978, nr. 375. Skráningard. 22. nóv. 1978. 

T 292/1978. Tilkynnt 19. júli 1978, kl. 11.20. 

  

RYOBI LTD., 762, Mesaki-Cho, Fuchu-Shi, Hiroshima-Ken, Japan. 

Umbm: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Prentvélar og hlutar til þeirra og varahlutir, setningartölvur ásamt fylgihlutum 

  

til þeirra, plötugerðarvélar, prentmyndavélar (process cameras). (F1. 7). 

Skrás. 1978, nr. 376. Skráningard. 22. nóv. 1978. 

T 297/1978. Tilkynnt 20. júlí 1978, kl. 14.05. 

PALLET STRETCH 

Borden Inc., 277 Park Avenue, New York, N.Y. 10017, Bandaríkjum N.-Ameríku. 

Umbm: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 
Plastþynnur og arkir í vafninga og umbúðir og allar aðrar vörur í 16. flokki. 

(F|. 16). 
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Skrás. 1978, nr. 377. Skráningard. 22. nóv. 1978. 

T 293/1978. Tilkynnt 20. júlí 1978, kl. 11.10. 

  

Norsk Hydro A/S, Bygdöy allé 2, Oslo 2, Noregi. 
Umbm: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Auglýsinga- og útbreiðslustarfsemi. Aðstoð vegna viðskiptastarfsemi í 35. flokki; 

verkfræðitæknileg sérfræðiþjónusta í formi frágangs á leyfum (lisensiering) og sölu 
á tæknilegum aðferðum og á eignaréttindum á sviði iðnaðar, svo og kunnáttu (know- 

  

how), í 42. flokki. (Fl. 35 og 42). 

Skrás, 1978, nr. 378. Skráningard. 22. nóv. 1978. 

T 298/1978. Tilkynnt 21. júlí 1978, kl. 10.50. 

TRICANDIL 

G.D. Searle £ Co., Skokie, Tlinois 60076, Bandaríkjunum. 

Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 

  

Allar vörur í 5. flokki. (F1. 5). 

Skrás. 1978, nr. 379. Skráningard. 22. nóv. 1978. 

T 300/1978. Tilkynnt 25. júlí 1978, kl. 12.30. 

LOOK 
LOOK S.A., Rue de la Pique, Neveres, Niévre, Frakklandi. 
Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 
Íþróttatæki og -áhöld, einkum til skíðaíþrótta, tæki tilheyrandi skíðum, skíða- 

bindingar, skíðahemlar, skíðastafir, sleðar, tæki og áhöld til útiíþrótta, einkum
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tennis, strandleikja, til fjallgöngu, veiðiskapar og dýraveiða. Tæki til neðansjávar- 
veiða, hjólaskautar, ísskautar, skriðbretti, brimbretti og seglbretti, flugtæki, svo 
sem „Deltaplanes“, hjálpartæki til líkamsverndar við iðkun tiltekinna íþróttagreina. 
Leikföng og leikspil ýmissa tegunda, þ.m.t. samkvæmisleiktæki. Fatnaður og skó- 
fatnaður, einkum skíðaföt og skíðaskór og hvildarskór, skór til fjallgöngu og allra 
annarra íþróttaiðkana. Hjálmar og búnaður til líkamsverndar. Ferðatjöld, íþrótta- 
og ferðatöskur, segl, strigi og net. (Fl. 22, 25 og 28). 

Forgangsréttar krafist frá 23. 5. 1978. 

  

Skrás. 1978, nr. 380. Skráningard. 22. nóv. 1978. 

T 301/1978. Tilkynnt 25. júlí 1978, kl. 14.30. 

DORFMEISTER 

Courage Limited, Anchor Terrace, Southwark Bridge, London, S.E., Englandi. 
Umbm: Axel Einarsson, hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 

  

Bjór, öl, porter-öl, sterkt öl og létt öl. (F1. 32). 

Skrás. 1978, nr. 381. Skráningard. 22. nóv. 1978. 

T 305/1978. Tilkynnt 27. júlí 1978, kl. 14.15. 

RIADELAR 

F. Hoffmann-la Roche £ Co., Aktiengesellschaft, 124 Grenzacherstrasse, Basel, 
Sviss. 

Umbm: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtssiræti 29, Rvík. 

  

Lyf, dýralækningalyf og heilsuverndarlyf og lyfjaefni. (Fl. 5). 

Skrás. 1978, nr. 382. Skráningard. 19. desember 1978. 

T 294/1978. Tilkynnt 20. júlí 1978, kl. 11.00. 

  

   
    

OLD FASHIONED 

HAMBURGERA     
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Wendy's International, Inc., 4288 West Dublin Granville Road, Dublin, Ohio 

43017, Bandaríki N.-Ameríku. 

Umbm: S. Sigurjónsson (Sigurjónsson á Þór sf.), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Allar vörur í 16. og 25. flokki og öll þjónusta í 42. flokki. 

(Fl. 16, 25 og 42). 

    

Skrás. 1978, nr. 383. Skráningard. 19. desember 1978. 

T 295/1978. Tilkynnt 20. júlí 1978, kl. 11.10. 

„WENDY'S“ 

Wendy's International, Inc., 4288 West Dublin Granville Road, Dublin, Ohio 

43017, Bandaríki N.-Ameríku. 
Umbm: S. Sigurjónsson (Sigurjónsson á Þór sf.), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Allar vörur í 16. og 25. flokki og öll þjónusta í 42. flokki. 

{F1. 16, 25 og 42). 

  

Skrás. 1978, nr. 384. Skráningard. 19. desember 1978. 

T 299/1978. Tilkynnt 24. júlí 1978, kl. 11.30. 

  

  

  

      

    

  

  

Francine Thielemans, ekkja Edmond Richard, 445 avenue Louise, Brussel, 

Belgiu, ETTABLISSEMENTS FOURCROY S.A., 119, rue Steyles, Brussel, Belgíu og 
COMPAGNIE FONCIERE DU BRABANT (stytt í FONCIBRA S.A.), 7 Vallon d'Ohain, 
Uccle, Belgíu. 

Umbm: S. Sigurjónsson (Sigurjónsson á Þór sf.), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Líkjörar í 33. flokki. (Fl. 33). 
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Skrás. 1978, nr. 385. Skráningard. 19. desember 1978. 

T 304/1978 Tilkynnt 27. júlí 1978, kl. 11.00. 

CERBERUS 

CERBERUS AG., CH-8708 Mánnedorf, Switzerland Ausserfeld 411, Sviss. 

Umbm: S. Sigurjónsson (Sigurjónsson £ Þór sf.), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Rafmagnsaðvörunarkerfi og ástandsskynjunartæki, ljósgeisla- og innrauðra- 

geisla-markalínur, sendi- og móttökutæki, örhljóð, bylgjur og örbylgjur, raf- 
magns-merkjagjafakerfi, kerfi til að skynja og vara við gasi, reyk, úða, eldi og 
hita, innbroti, innrás, ógnun eða þjófnaði, merkjagjafa- og aðvörunarkerfi, eld- 
slökkvikerfi, rafeinda og öreindalampar, ljósmerkjalampar, eldinga- og rafsveiflna- 
varar, skynjarar fyrir innrauða geisla, kerfi til aðgangsgæslu (að tölvum). 

    

(F1. 9). 

Skrás. 1978, nr. 386. Skráningard. 19. desember 1978. 

T 306/1978. Tilkynnt 31. júlí 1978, kl. 13.00. 

GASTON JAUNET 

GROUPE „EQUIPE TEXTILE“ GET, Rue de Grangeard — CHOLET (main 
et loire), Frakklandi. 

Umbm: S. Sigurjónsson (Sigurjónsson £ Þór sf.), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Allar vörur í 25. flokki. (F1. 25). 

Skrás. 1978, nr. 387. Skráningard. 19. desember 1978. 

T 308/1978. Tilkynnt 31. júlí 1978, kl. 14.00. 

LL     
ADIÐAS Fabrique de Chaussures de Sport, 67490 Landersheim, Frakklandi. 
Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 
Fatnaður, svo sem buxur, pils, kjólar, jakkar, jafnt til íþróttaiðkana og kyrr- 

setu, undirfatnaður, æfingabúningar, samfestingar, skíða- og vetraríþróttafatnaður, 
regnföt, skyrtur stuttskyrtur, belgpeysur, íþróttabuxur, íþrótta-stuttbuxur og legg- 
hlífar, baðföt, baðkápur, strandföt, morgunsloppar, baðhettur, íþróttaglófar, húfur, 
sokkar, hnjásokkar, (Fl. 25) stígvél, íþróttaskór og hvíldarskór, sandalar, inniskór,
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Leikspil, leikföng, stofuleiktæki, leikfimi og íþróttatæki (fatnaður ekki með- 
talinn) sdskozsengr kmettirisknátttré fyrir tennis, borðtennis, squask, hadminton:óg 
knattleiksspaðar,,. „Skíði, skiðafestingar, skiðaáburður, „skíðastafir, árafestin ÍR 

geymslu íþróttaáhalda; sund- og dýfingatæki, einkum sundgleraugu, sundhettur, 
sundbretti, dragbaujur, stuttárar, Sindárínirii fótspyrnur; bakpokar, fjallgöngu- 
búnaður, rúlluskautar, fótskriðubretti og varahlutir þeirra, hjálmar, ísskautar, box- 

hanskar og hó fuðh íta stafi áliti ibs og varahlutir! 98).    

  

      

  

  

Skrás. 1978, nr. 388. .icí 

T 310/1978 

ADIDAS Fabrique de Ch 90 Landersheim, Frakklandi. 
Umbm: Faktor Company, 
Knettir til leikja og íþrótta. (Fl. 28). 

  
  

Skrás, 1978, nr. 389. Skráningard. 19. desember 1978. 

T 314/1978. Tilkynnt 2. ágúst 1978, kl. 13.00. 

Á i9rie' abeig. 1 0€ ÞVöð Sfelr b a li } sb supirds' ekdIðr efíil 24 

Umbm! íPEbófo tCbnipang) Reykjavík. Á ælig „ótt ud 192 auðga 

  

 



4485 Na) 461. 

  

Skrás:1078,20x. 890, hrgeni skrið Skráningard,:19, dasember:1978,. 

Td /1978rer j2r li Tilkynnt 1. ágúst 1978, rklð 18:30: 

  

r losaðdapvrrart! sagi seagiiaisdosnagið 

    

      AVOI todmozsb Cr bisgninsidð     Q0.1% það“ VN Hg0 Billíha! ÍBanmörku. sag 
Umbm: S. Sigurjónsson (Sigurjónsson Þór sf.), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Allar vörur í 28. flokki. (F1. 28). 

  S an 0008 odsnn bar ist (EM ABO TINDA HTTIZ A 

Skrás. „1978, nr. 391. a nn skáifind. i9. laða iði. 

on sr , Tilkynnt.3, ásist 1978, kl, 10.30. 

  

CUMORIT 
Firma SCHERING AG., D-1 Berlin 65, Máillerstrasse. 170- 178. og Bergkamen, 

Þýskalandi. 
St lUtnbmaeJón N.ÍSigurðssotr hrl., Reykjavík. „RR vin #V0r ekra 

06. Hormónalyf fyrir konur, o1 Eh,5) 

Í 4 í } ter; 10 Á         

  

Skrás. 1978, nr. 392. a A ER a Á Á Í Tskráningard. 19. desember 1978. 

    

   

   

      sí fi molið 9 21 

a srándleton Mills, , Glitheroe, Lancashire, Englandi, 
„Uinbmri Páll, Pálmason, lögtn., Þinn lnaðld 8 29, Reykjavik. í 
Eetnaðdexórir.s t 

iniovifiligt 20 gaenidlnurinaq 
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Skrás. 1978, nr. 393. Skráningard. 19. desember 1978. 

T 317/1978. Tilkynnt 3. ágúst 1978, kl. 14.00. 

TASMAR 
F. Hoffmann-La Roche £ Co., Aktiengesellschaft, 124 Grenzacherstrasse, Basel, 

Sviss. 

Umbm: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 

      

Lyf, dýralækningalyf og heilsuverndarlyf og lyfjaefni. (Fl. 5). 

Skrás. 1978, nr. 394. Skráningard. 19. desember 1978. 

T 318/1978. Tilkynnt 8. ágúst 1978, kl. 11.00. 

SICAT 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Berlin und Minchen, 8000 Minchen 2, 
Wittelsbacherplatz 2, Þýskalandi. 

Umbm: S. Sigurjónsson (Sigurjónsson £ Þór sf.), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Rafmagns- og rafeindatæki, útbúnaður og áhöld (að svo miklu leyti sem þau 
falla í 9. flokk); merkjasendinga-, mælinga- og upptökutæki, opin og lokuð lykkju- 
stjórntemprunartæki, hlustunar- og prófanatæki, einkum kaplaprófunartæki; raf- 
magnskaplar og vírar. 

  
Forgangsréttar krafist frá 7. apríl 1978. (Fl. 9). 

Skrás. 1978, nr. 395. Skráningard. 19. desember 1978. 

T 319/1978. Tilkynnt 8. ásúst 1978, kl. 11.00. 

TIME-LIFE 
Time, Incorporated, New York, 1271 Avenue of the Americas, New York, N.Y., 

U.S.A. 
Umbm: S. Sigurjónsson (Sigurjónsson £ Þór sf.), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Áhöld og tæki, vísindaleg, siglingafræðileg, til landmælinga, raffræðileg (hér 

með talin loftskeytaáhöld og loftskeytatæki), til ljósmyndagerðar, til kvikmynda- 
töku og -sýninga og sjóntæki og áhöld (optisk) ásamt tækjum og áhöldum til vigt- 
unar, mælinga, merkjasendinga, eftirlits (kontrol), björgunar og kennslu; peninga- 

og spilapeningasjálfsalar; talvélar, skráningartæki í peningakassa og reiknivélar; 
slökkvitæki. 

Pappír og pappirsvörur, pappi og pappavörur; prentað mál, blöð og tímarit, 
bækur; bókbandsefni; ljósmyndir; pappirssalavörur, bindiefni til notkunar við 
pappirsframleiðslu; hlutir til notkunar fyrir listamenn; penslar; ritvélar og skrif- 
stofuáhöld (þó ekki húsgögn); hlutir til leiðbeininga og kennslu (þó ekki áhöld); 
spil; leturstafir; myndamót. (F1. 9 og 16). 
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Skrás. 1978, nr. 396. Skráningard. 19. desember 1978. 

T 320/1978. Tilkynnt 8. ágúst 1978, kl. 11.00. 

KOORDINAT 

SIEMENS AKTIENSGESELLSCHAFT, Berlin und Minchen 8000 Miönchen 2, 
Wittelsbacherplatz 2, Þýskalandi. 

Umbm: S. Sigurjónsson (Sigurjónsson £ Þór sf.), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Röntgentæki og áhöld til sjúkdómsgreiningar; borð til notkunar við röntgen- 

sjúkdómsgreiningu á sjúklingum. 

    

Forgangsréttar krafist frá 23. mars 1978. (F1. 10). 

Skrás. 1978, nr. 397. Skráningard. 19. desember 1978. 

T 323/1978. Tilkynnt 15. ágúst 1978, kl. 10.30. 

  

  

L
I
G
H
T
S
 

VI
CE
RO
Y 

  

        
        

Brown £ Williamson Tobacco Corporation (Export) Limited, of Westminster 
House, 7, Millbank, London, S. W., Englandi. 

Umbm: Axel Einarsson hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 

      

Tóbak, unnið og óunnið. (F1. 34). 

Skrás. 1978, nr. 398. Skráningard. 19. desember 1978. 

T 325/1978. Tilkynnt 16. ágúst 1978, kl. 11.00. 

ATOMIC 

Skifabrik Alois Rohrmoser, A-5602 Wagrain, Austurríki, Markt 44. 

Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 
Töskur úr leðri, töskur úr gerviefnum eða ofnum efnum, ferðatöskur, skíða- 

pokar, skjalatöskur, veiðitöskur, skíðaskópokar, (Fl. 18). Fatnaður, skófatnaður,
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þar með talinn íþróttafatnaður, skíðaskór, húfur, belgpeysur, anorakar, skíðabuxur, 
hanskar, æfingabúningar, íþróttabolir, (Fl. 25). Íþrótta- líkamsæfinga- og leiktæki, 
skíði, skíðasleðar, flatsleðar og skíðastafir, (Fl. 28). 

(Fl. 18, 25 og 28). 

  

Skrás. 1978, nr. 399. Skráningard. 19. desember 1978. 

T 326/1978. Tilkynnt 16. ágúst 1978, kl. 10.20. 

SWIFT'S 

SWIFT AGRICULTURAL CHEMICALS CORPORATION, 111 West Jackson 
Boulevard, Chicago, Illinois, Bandaríkjunum. 

Umbm: Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

  

a; Skordýra- og sveppaeyðandi efni í 5. flokki. (F1. 5). 

06.L 

Skrás. 1978, nr. 400. Skráningard. 19. desember 1978. 

T 327/1978. Tilkynnt 16. ágúst 1978, kl. 10.35. 

JÚNÓ 

Konráð Adolphsson, Giljalandi 7, Reykjavík. 
Allar vörur í 30. flokki. (F1. 30). 

Skrás. 1978, nr. 401. Skráningard. 19. desember 1978. 

T 328/1978. Tilkynnt 16. ágúst 1978, kl. 13.50. 

Árékó 
sjens“ lo „balunil (Þrogxd 

Trésmiðja Kópavogs hf., Auðbrekku 32, Kópavogi. 

  

Rekstur trésmíðaverkstelðisi Árdíléttinsasmiði. (F1. 20 og 37). 
AÞ6 I) 

Skrás. 1978, nr. 402. . . Skráningard. 19. desember 1976. 
„ATI sadms2ab Q1 busesinstld 
T 29/1978. , Tilkynnt 16. ágúst 1978, kl. 15.50. 
0015 BL .AVT l2526 „él Janvilil 

IRICOLAN 
ið T M 0 T #, 

Beiersdorf AG., Unnastrasse 48, D-2000 Hamburg 20. Þýskalandi. 
Umbm: Gs. H. „Sigurgeirsson, P.Q;, Box:13873: fa Reykjavík. 
Snyrtivörusett til varnar bólum (Akne)z 1 reinger 

  

   (F1. 3). 

  

tað: yelo gnlo 389 ba HO tt   ffi 
y 

Bs a I SN GB oqðlegðisle „iudzöliðisv 
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Skrás. 1978, nr. 403. Skráningard. 19. desember 1978. 

T 339/1978. Tilkynnt 22. ágúst 1978, kl. 11.00. 

  

Fin-Crepe A/S, Vesterbrogade 62A, DK-1620 Kóbenhavn V. Danmörku. 
Umbm: S. Sigurjónsson (Sigurjónsson á Þór sf.), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Pappir og pappirsvörur, þar með taldar servéttur, eldhúsrúllur, hillupappír, 

andlitsþurrkur, pappirs-vasaklútar, salernispappir, búsáhaldapappir, borðdúkar og 

  

borð-servéttur úr pappir. (F1. 16). 

Skrás. 1978, nr. 404. Skráningard. 19. desember 1978. 

T 343/1978. Tilkynnt 25. ágúst 1978, kl. 11.10. 

LINTERÐIT 
PARFUMS GIVENCHY, Société anonyme, 90 rue Anatole France Levallois 

Perret, Hauts de Seine, Frakklandi. 
Umbm: S. Sigurjónsson (Sigurjónsson £ Þór sf.), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Allar vörur í 3. flokki. (Fl. 3). 

Forgangsréitar krafist frá 2. október 1972. 

  

Skrás. 1978, nr. 405. Skráningard. 19. desember 1978. 

T 345,/1978. Tilkynnt 28. ágúst 1978, kl. 10.20. 

Plannja AB, S-951 88 Luleá, Svíþjóð. 
Umbm: Ágúst Fjeldsted hrl., Ingólfsstræti 5, Reykjavík, 
Óunnir og að nokkru leyti unnir, ódýrir málmar og blöndur úr þeim, valsað og 

steypt byggingarefni, aðrar vörur úr ódýrum málmi, sem ekki teljast til annarra 
B 141
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flokka, í 6. flokki. Efni í umbúðir, fyllingu (tróð) eða einangrun, í 16. flokki. Fær- 

anlegar byggingar í 19. flokki. Byggingar-, uppsetningar-, viðhalds- og viðgerða- 

  

þjónusta, í 37. flokki. (FI. 6, 16, 19 og 37). 

Skrás. 1978, nr. 406. Skráningard. 19. desember 1978. 

T 346/1978. Tilkynnt 28. ágúst 1978, kl. 10.20. 

„PLANNJA“ 

Plannja AB, S-951, 88 Luleá, Svíþjóð. 

Umbm: Ágúst Fjeldsted hrl., Ingólfsstræti 5, Reykjavík. 

Óunnir og að nokkru leyti unnir, ódýrir málmar og blöndur úr þeim, valsað og 

steypt byggingarefni, aðrar vörur úr ódýrum málmi, sem ekki teljast til annarra 

flokka, í 6. flokki. Efni í umbúðir, fyllingu (tróð) eða einangrun í 16. flokki. Fær- 

anlegar byggingar, í 19. flokki. Byggingar-, uppsetningar-, viðhalds og viðgerða- 

  

þjónusta í 37. flokki. (Fl. 6, 16, 19 og 37). 

Skrás 1978, nr. 407. Skráningard. 19. desember 1978. 

T 349/1978. Tilkynnt 28. ágúst 1978, kl. 14.00. 

INFANTOSKOP 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Berlín og Miinchen, 8000 Mönchen 2, 

Wittelsbacherplatz 2, Þýskalandi. 

Umbm: S. Sigurjónsson (Sigurjónsson á Þór sf.), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Rafmagns-læknisfræðileg tæki og áhöld; röntgen-sjúkdómsgreiningartæki til 

  

nota við barnalækningar, í 10. flokki. (Fl. 10). 

Skrás. 1978, nr. 408. Skráningard. 19. desember 1978. 

1 350/1978. Tilkynnt 28. ágúst 1978, kl. 14.00. 

POLYSKOP 

SIFMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Berlín og Minchen, 8000 Minchen 2, 

Wittelsbacherplatz 2, Þýskalandi. 

Umbm: S. Sigurjónsson (Sigurjónsson á Þór sf.), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Læknisfræðileg tæki og áhöld til röntgen-sjúkdómsgreiningar og röntgenlækn- 

inga, Í 10. flokki. (F1. 10).
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Skrás. 1978, nr. 409. Skráningard. 19. desember 1978. 

T 351/1978. Tilkynnt 28. ágúst 1978, kl. 14.00. 

ÁRCOSKOP 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Berlin og Minchen, 8000 Miönchen 2, 
Wittelsbacherplatz 2, Þýskalandi. 

Umbm: S. Sigurjónsson (Sigurjónsson £ Þór sf.), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Röntgentæki til sjúkdómsgreiningar og lækninga svo og hlutar til þeirra, í 10. 

  

flokki. (Fl. 10). 

Skrás. 1978, nr. 410. Skráningard. 19. desember 1978. 

T 352/1978. Tilkynnt 29. ágúst 1978, kl. 11.10. 

DERMOPAN 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Berlín og Miúnchen, 8000 Miönchen 2, 
Wittelsbacherplatz 2, Þýskalandi. 

Umbm: S. Sigurjónsson (Sigurjónsson £ Þór sf.), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Rafmagnsfræðileg tæki og hlutar til þeirra; tæki til röntgenlækninga; röntgen- 

  

lampar, í 10. flokki. (F1. 10). 

Skrás. 1978, nr. 411. Skráningard. 19. desember 1978. 

T 355/1978. Tilkynnt 5. september 1978, kl. 11.30. 

L'ERIN 

Hanes Corporation, Winston-Salem, North Carolina, 27102, Bandaríkjunum. 
Umbm: Ragnar Jónsson, hrl., Tjarnargötu 10D, Reykjavík. 

  

    

Fegrunarlyf og hreinsivörur. (F1. 3). 

Skrás. 1978, nr. 412. Skráningard. 19. desember 1978. 

T 358/1978. Tilkynnt 5. september 1978, kl. 14.30. 

TULIP 

Efnaverksmiðjan Atlas hf., Skipholti 7, Box 411, Reykjavik. 
Allar vörur í 3, flokki. (FI. 3). 

Skrás. 1978, nr. 413. Skráningard. 19. desember 1978. 

T 359/1978. Tilkynnt 5. september 1978, kl. 14.30. 

ÍSELDUR 

Efnaverksmiðjan Atlas hf., Skipholti 7, Box 411, Reykjavík. 
Allar vörur í 3. flokki. (Fl. 3). 
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Skrás. 1978, nr. 414. Skráningard. 19. desember 1978. 

T 307/1978. Tilkynnt 31. júlí 1978, kl. 13.00. 

GROUPE „EQUIPE TEXTILE“ GET, Rue de Grangeard — CHOLET (main et 

loire) Frakklandi. 

Umbm: S. Sigurjónsson (Sigurjónsson á Þór sf.), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Allar vörur í 25. flokki. (F1. 25) 

  

  

  

  

  

II. Endurnýjuð skrásett vörumerki. 

Samkvæmt 922. 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. 

Skrás. 1918, nr. 3 Skrás. 1948, nr. 38 

Skrás. 1948, nr. 40 

Skrás. 1948, nr. 45 
Skrás. 1948, nr. 46 
Skrás. 1948, nr. 50 

Skrás. 1928, nr. 7 

0 

Skrás. 1938, nr. Á Skrás. 1948, nr. 51 

6 

Skrás. 1928, nr. 1 

Skrás. 1938, nr. Skrás. 1948, nr. 52 

Skrás. 1938, nr. Skrás. 1948, nr. 53 

Skrás. 1938, nr. 7 Skrás. 1948, nr. öð 

Skrás. 1938, nr. 16 Skrás. 1948, nr. 56 

Skrás. 1938, nr. 17 Skrás. 1948, nr. 58 

Skrás. 1938, nr. 18 Skrás. 1948, nr. Gl 
Skrás. 1948, nr. 64 

Skrás. 1948, nr. 3 Skrás. 1948, nr. 68 

Skrás. 1948, nr. ;5 Skrás. 1948, nr. 69 

Skrás. 1948, nr. 6 Skrás. 1948, nr. 72 

Skrás. 1948, nr. 7 Skrás. 1948, nr. 75 

Skrás. 1948, nr. 9 Skrás. 1948, nr. 76 

Skrás. 1948, nr. 18 Skrás. 1948, nr. 77 

Skrás. 1948, nr. 19 Skrás. 1848, nr. 78 

Skrás. 1948, nr. 22 Skrás. 1948, nr. 80 

Skrás. 1948, nr. 94 Skrás. 1948, nr. 81
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III. Afmáð vörumerki. 

Samkvæmt 27. gr. laga nr. 47 2. maí 1968 um vörumerki sbr. 6. mgr. 15. gr. reglu- 
gerðar nr. 1 2. janúar 1969, hafa eftirtalin vörumerki verið afmáð úr vörumerkja- 
skránni: 

Skrás. 1938, nr. 3 Skrás. 1958, nr. 143 
Skrás. 1938, nr. 9 Skrás. 1958, nr. 147 

Skrás. 1938, nr. 13 Skrás. 1958, nr. 148 

Skrás. 1958, nr. 149 
Skrás. 1948, nr. 4 Skrás. 1958, nr. 150 

Skrás. 1948, nr. 8 Skrás. 1958, nr. 151 

Skrás. 1948, nr. 25 Skrás. 1958, nr. 154 
Skrás. 1948, nr. 32 Skrás. 1958, nr. 155 
Skrás. 1948, nr. 37 Skrás. 1958, nr. 164 

Skrás. 1948, nr. 42 Skrás. 1958, nr. 169 
Skrás. 1948, nr. 57 Skrás. 1958, nr. 170 
Skrás. 1948, nr. 116 Skrás. 1958, nr. 177 

Skrás. 1958, nr. 11 Skrás. 1968, nr. 3 

Skrás. 1958, nr. 12 Skrás. 1968, nr. 9 
Skrás. 1958, nr. 22 Skrás. 1968, nr. 11 

Skrás. 1958, nr. 23 Skrás. 1968, nr. 13 
Skrás. 1958, nr. 43 Skrás. 1968, nr. 14 

Skrás. 1958, nr. 51 Skrás. 1968, nr. 18 

Skrás. 1958, nr. 64 Skrás. 1968, nr. 20 
Skrás. 1958, nr. 65 Skrás. 1968, nr. 23 

Skrás. 1958, nr. 71 Skrás. 1968, nr. 24 

Skrás. 1958, nr. 72 Skrás. 1968, nr. 29 
Skrás. 1958, nr. 73 Skrás. 1968, nr. 39 

Skrás. 1958, nr. 74 Skrás. 1968, nr. 43 

Skrás. 1958, nr. 75 Skrás. 1968, nr. 49 

Skrás. 1958, nr. 76 Skrás. 1968, nr. 51 

Skrás. 1958, nr. 77 Skrás. 1968, nr. 52 

Skrás. 1958, nr. 78 Skrás. 1968, nr. 53 

Skrás. 1958, nr. 79 Skrás. 1968, nr. 58 

Skrás. 1958, nr. 80 Skrás. 1968, nr. 71 

Skrás. 1958, nr. 81 Skrás. 1968, nr. 73 

Skrás. 1958, nr. 84 Skrás. 1968, nr. 74 

Skrás. 1958, nr. 85 Skrás. 1968, nr. 75 

Skrás. 1958, nr. 103 Skrás. 1968, nr. 76 

Skrás. 1958, nr. 105 Skrás. 1968, nr. 79 
Skrás. 1958, nr. 108 Skrás. 1968, nr. 81 
Skrás. 1958, nr. 112 Skrás. 1968, nr. 82 

Skrás. 1958, nr. 113 Skrás. 1968, nr. 83 

Skrás. 1958, nr. 114 Skrás. 1968, nr. 84 
Skrás. 1958, nr. 115 Skrás. 1968, nr. 91 
Skrás. 1958, nr. 119 Skrás. 1968, nr. 119 
Skrás. 1958, nr. 125 Skrás. 1968, nr. 120 
Skrás. 1958, nr. 132 Skrás. 1968, nr. 129 
Skrás. 1958, nr. 137 Skrás. 1968, nr. 130 
Skrás. 1958, nr. 138 Skrás. 1968, nr. 134 

Skrás. 1958, nr. 139 Skrás. 1968, nr. 139 
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Skrás. 1968, nr. 142 Skrás. 1968, nr. 178 
Skrás. 1968, nr. 144 Skrás. 1968, nr. 180 

Skrás. 1968, nr. 145 Skrás. 1968, nr. 187 

Skrás. 1968, nr. 148 Skrás. 1968, nr. 188 

Skrás. 1968, nr. 151 Skrás. 1968, nr. 190 
Skrás. 1968, nr. 152 Skrás. 1968, nr. 194 
Skrás. 1968, nr. 153 Skrás. 1968, nr. 196 

Skrás. 1968, nr. 155 Skrás. 1968, nr. 203 
Skrás. 1968, nr. 156 Skrás. 1968, nr. 210 
Skrás. 1968, nr. 157 Skrás. 1968, nr. 211 
Skrás. 1968, nr. 158 Skrás. 1968, nr. 229 
Skrás. 1968, nr. 164 Skrás. 1968, nr. 230 
Skrás. 1968, nr. 166 Skrás. 1968, nr. 233 

Skrás. 1968, nr. 167 Skrás. 1968, nr. 237 
Skrás. 1968, nr. 168 Skrás. 1968, nr. 245 
Skrás. 1968, nr. 169 Skrás. 1968, nr. 257 

Skrás. 1968, nr. 175 Skrás. 1968, nr. 260 

Skrás. 1968, nr. 177 Skrás. 1968, nr. 261 

Enn fremur hafa eftirtalin vörumerki verið afmáð úr vörumerkjaskránni skv. 

27. gr. sömu laga: 

Skrás. 1957, nr. 188 Skrás. 1967, nr. 295 

Skrás. 1957, nr. 202 Skrás. 1967, nr. 296 

Skrás. 1957, nr. 208 Skrás. 1967, nr. 298 
Skrás. 1957, nr. 209 Skrás. 1967, nr. 300 

Skrás. 1957, nr. 211 Skrás. 1967, nr. 301 
Skrás. 1957, nr. 218 Skrás. 1967, nr. 309 
Skrás. 1967, nr. 247 Skrás. 1967, nr. 311 
Skrás. 1967, nr. 261 Skrás. 1967, nr. 312 
Skrás. 1967, nr. 262 Skrás. 1967, nr. 319 

Skrás. 1967, nr. 264 Skrás. 1967, nr. 323 

Skrás. 1967, nr. 266 Skrás. 1967, nr. 325 
Skrás. 1967, nr. 270 Skrás. 1967, nr. 330 

Skrás. 1967, nr. 275 Skrás. 1967, nr. 332 

Skrás. 1967, nr. 276 Skrás. 1967, nr. 334 

Skrás. 1967, nr. 286 Skrás. 1967, nr. 335 
Skrás. 1967, nr. 287 Skrás. 1967, nr. 338 

Skrás. 1967, nr. 288 Skrás. 1967, nr. 339 
Skrás. 1967, nr. 289 Skrás. 1967, nr. 341 
Skrás. 1967, nr. 290 Skrás. 1967, nr. 350 

Skrás. 1967, nr. 291 Skrás. 1967, nr. 351 
Skrás. 1967, nr. 293 

IV. Framseld vörumerki. 

Eftirtalin vörumerki hafa verið framseld á árinu 1978: 

Nr. 96/1966 og 112/1963 til Paul Bergsö £ Sön A/S, 100 Hvissingevej DK-2600 

Glostrup, Danmörku. 
Nr. 214/1967 til Moorgate Tobacco Co. Limited, Westminster House, 7 Millbank, 

London, S.W. 1, Englandi. 
Nr. 25/1975 til Donbros Limited of St. Barnabas Road, Leicester, Englandi. 

Nr. 111/1975 til Océ-Nederland B.V., St. Urbanusweg 102, Venlo, Hollandi.
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Nr. 47/1969, 17/1954, 4/1962, 65/1960, 85/1960, 466/1970, 22/1954 til Moorgate 
Tobacco Co., Limited, Westminster House, 7 Millbank, London SWI, Englandi. 

Nr. 19/1968 til Nordtend AB, Mikrofonvágen 11—15, Hágersten, Svíþjóð. 
Nr. 97/1950 til LIGNER - FISCHER GMBH, Herrmann-Str. 7, D-7580 Böhl/ 

Baden, Sambandslýðveldinu Þýskalandi. 
Nr. 85/1968 til Haraldar J. Hamar, Stóragerði 27, Reykjavík. 
Nr. 86/1968 til Haraldar J. Hamar, Stóragerði 27, Reykjavík. 
Nr. 262/1972 til COLD GUARD CORPORATION, 1720 Walton Road, Whitpain 

Township, Pennsylvania 19422, Bandaríki N-Ameríku. 
Nr. 16/1968 til Oy Hydor Ab, Korso, Finnlandi. 
Nr. 226/1975 til Erskine Westayr (Engineering), Limited, Irvine, Ayrshire, 

Skotlandi, Stóra Bretlandi. 
Nr. 295/1973 til VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION, 55 Cali- 

fornia Street, San Francisco, Californiu, Bandar. N-Ameríku. 
Nr. 173/1947 til Alpina Watch International AG (Alpina Watch International 

SA) (Alpina Watch International Ltd.) Zentralstrasse 60, Bienne, Sviss. 
Nr. 28/1973 til Trikotagefabrikken JARIT ApS, Thrigesvej 6—-10, 7400 Herninsg, 

Danmörku. 
Nr. 292/1972 til British American Tobacco Company Limited, London, Englandi. 
Nr. 125/1974 til Huhtamáki Oy, Leiras, Ratavertijankatu 2, SF-00520, Helsinki 

52, Finnlandi. 

Nr. 369/1977 til Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North Michigan Avenue, Chicago, 
Illinois, Bandaríkjunum. 

Nr. 295/1968, 296/1968 til A.H. Robins Company, Incorporated, 1407 Cummings 
Drive, Richmond, Virginia 232920, Bandaríkjunum. 

Nr. 129/1948, 130/1948 til Fudý Ríjen, národni podnik, Otrokovice, Tékkó- 
slóvakíu. 

Nr. 9/1956 til Honeywell-Elac-Nautik Gmbh. Westring 425—4929, D-23, Kiel, 
Þýskalandi. 

Nr. 229/1973 til Medishield Corporation Limited, Hammersmith House, London 
W. 6. Englandi. 

Nr. 29/1969, 48/1969, 15/1971 til Lucas Industries Limited, Great King Street, 
Birmingham B19 2XF, Englandi. 

Nr. 65/1977, 66/1977 til Adhesive Engineering Company, (a California Corpora- 
tion), 1411 Industrial Road, San Carlos, Cal. 94070, Bandaríkjunum. 

Nr. 103/1976 til Bang Bang Fashions Company Limited, 41 Lok Shan Road, 
Sui Ying Industrial Building, 6th £ Sth Floors, Tokawan Kowloon, Hong Kong. 

Nr. 21/1958, 20/1958, 33/1959, 122/1959, 134/1959 til Sklo Union, koncern pro 
výrobu prumyslového skla, Teplice, Tékkóslóvakíu. 

Nr. 82/1959 til Société des Prodnits Nestlé S.A., Vevey, Sviss. 
Nr. 121/1964 til Hiram Walker (International) S. A., Case Postal 51, CH-1820 

Montreux 2 Centre, Sviss. 
Nr. 228/1963, 32/1970 til Gedistilleerd en Wijn Groep, Nederland B.V., 61, Watt- 

straat, Zoetermeer, Hollandi. 

Nr. 5/1973 til Johnson á“ Johnson, 501 George Street, New Brunswick, New 
Jersey, Bandaríkjunum. 

Nr. 329/1972, 80/1953, 117/1965 til DRG (UK) Limited, 1 Redcliffe Street, Bristol, 
Englandi. 

Nr. 267/1968 til Nordtend AB., Mikrofonvágen 11— 15, Hágersten, Svíþjóð. 
Nr. 54/1964 til HY-LINE INDIAN RIVER COMPANY, 6700 N.W. 62nd Avenue, 

Johnston, Iowa, Bandaríkjunum.
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Nr. 197/1968 til HY-LINE INDIAN RIVER COMPANY, 6700 N.W. 62nd Avenue, 

Johnston, Iowa, Bandaríkjunum. 

Nr. 5492/1970 til Fa. August Blase GmbH, Cigarenfabrik, Ostertorstrasse 8, 

Libbecke, Westfalen, Þýskalandi. 

Nr. 60/1952 til CSM/Honig Merkartikelen B.V., Lagedijk 3, Koog aan de Zaan, 

Hollandi. 
Nr. 54/1978 til Scháffersen Chade B.V., Woelwijklaan 2, VOORSCHOTEN, 

Hollandi. 

V. Nafnbreytingar. 

Á árinu 1978 breyttu eigendur eftirtalinna vörumerkja nafni sínu og heita nú: 

Skrás. 1958, nr. 63, 1958, nr. 58. DOUWE EGBERTS KONINKLIJKE TABAKS- 

FABRIFK-KOFFIFBRANDERIJEN-THEEHANDEL B.V., 16—19, Slachtedijk, Joure, 

Hollandi. 

Skrás. 1958, nr. 33. ZBROJOVKA BRNO, NÁRODNÍ PODNIK. 

Skrás. 1968, nr. 63. Mosal Aluminium, Elkem-Spigerverket a/s á Co., Middelt- 

hundgate 27, Oslo 3, Noregi. 
Skrás. 1967, nr. 302. CEAG DOMINIT AG. 
Skrás. 1958, nr. 107. Chirana, koncern. 

Skrás. 1965, nr. 114. DUNHILL PIPES LIMITED, also trading as PARKER 

HARDCASTLE, 30 Duke Street, St. Jame's, London SWIY 6DL, Englandi. 

Skrás. 1970, nr. 508. BASSANI TICINO S.p.A. 

Skrás. 1973, nr. 223. GRANTLEASE LIMITED, og síðan framselt vörumerkið 

til HACHEL INTERNATIONAL COMPANY ESTABLISHMENT P.O. Box 34684 

Vadus, Lichtenstein. 

Skrás. 1976, nr. 68. Visa International Services Association. 

Skrás. 1968, nr. 185 og 136. GUERLAIN SOCIETE ANONYME, 68, avenue des 

Champs-Elysées, PARÍS (Seine), Frakklandi. 

Skrás. 1948, nr. 5. Trelleborg Aktiebolag. 

Skrás. 1958, nr. 122. PATHE MARCONI EMI, 19, rue Lord Byron, 75008 PARÍS, 

Frakklandi. 

Skrás. 1972, nr. 29. AMADEO Österreichische Schallplatten Gesellschaft mbH., 

Mariahilferstrasse 127, 1060 Vínarborg, Austurríki. 

Skrás. 1956, nr. 131. Miele £ Cie GmbH é£ CO. 

Skrás. 1968, nr. 217. GTE SYLVANIA INCORPORATED, One Stamford Forum, 

Stamford, Connecticut 06904, Bandaríkjunum. 

Skrás. 1964, nr. 160. B.A.T. (U.K. and Export) Limited, Westminster House, 

7 Millbank, London S.W., Englandi. 

Skrás. 1958, nr. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Skrás. 1963, nr. 163, 164. Skrás. 

1973, nr. 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 446. Skrás. 1975 nr. 413. Texaco A/S., 

Holmens Kanal 5, 1060 Kaupmannahöfn, Danmörk. 

Skrás. 1958, nr. 176. Aubry fréres S.A. 

Skrás. 1972, nr. 255. AMADEO, Österreichische Schallplatten Gesellschaft m.b.H., 

Mariahilferstrasse 127, 1060 Wien, Austurríki. 

Skrás. 1968, nr. 50 og 78. Sigarettenfabriek Ed., Laurens B.V., Saturnusstraat 

40, Haag, Hollandi. 
Skrás. 1970, nr. 133. Sun-Maid Growers of California, 13525 South Bethel Avenue, 

Kingsburg, California 93631, Bandaríkjunum. 

Skrás. 1970, nr. 98. Sun-Maid Growers of California, 13525 South Bethel Avenue, 

Kingsburg, California 93631, Bandaríkjunum. 

Skrás. 1948, nr. 86. Hermes Precisa International S.A., 8, rue des Pecheurs, 

Yverdon, Sviss.
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Skrás. 1944, nr. 30, 1966, nr. 343, 1967, nr. 65 og 1978, nr. 128. The Seven-Up 

Company Missouri. 
Skrás. 1948, nr. 139. TE Raleigh Limited, 177 Lenton Boulevard, Nottingham, 

Englandi. 
Skrás. 1974, nr. T 464 og 1977, nr. 'T 499. Sanyo Electric Co Ltd. 
Skrás. 1973, nr. 357. Reiss International BmbH, Eisenbahnstrasse 15, D 7992, 

Tettnang, Þýskalandi. 

Skrás. 1948, nr. 125. Roamer Beteiligsungs- und Immobilien A.G., og síðan fram- 

selt vörumerkið til: Roamer Watch Co. S.A., Solothurn, Sviss (áður Roamer Uhren- 

handel AG). 

Skrás. 1966, nr. 18 og 19. Farley Health Products Limited. 

Skrás. 1967, nr. 186 og 1972, nr. 209. The Weatherhead Company a Delaware 
Corporation of Dana-Weatherhead Inc. 

Skrás. 1922, nr. 1 og 1972, nr. 217. Libbv, McNeill á Libby Inc., Chicago, Banda- 
ríkjunum. 

Skrás. 1968, nr. 331. Norsk Hydro s.s. 
Skrás. 1968, nr. 262. COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES TELECOMMUNICA- 

TIONS CIT-ALCATEL, 19, rue, de la Baume, París, Frakklandi. 

Skrás. 1958, nr. 231. CHLORIDE GROUP LIMITED. 
Skrás. 1968, nr. 352 og 353, 1975, nr. 155, 1977, nr. 125. Charles of the Ritz 

Group Ltd., 40 West 57th Street, New York, N.Y. 10019, U.S.A. 

Skrás. 1975, nr. 66. roha arzneimittel BMÞH á Co. Kommanditgesellschaft. 
Skrás. 1975, nr. 56. roha arzneimittel BmbH £ Co. Kommanditgesellschaft. 
Skrás. 1969, nr. 105. Schimmelpenninck Sigarenfabrieken v/h Geurts £ Van 

Schuppen BV, Nude 28, Wageningen, Hollandi. 
Skrás. 1930, nr. 45. 1960, nr. 22. 1969, nr. 66. 1959, nr. 128. 1976, nr. 222. 1955, 

nr. 154. 1961, nr. 147. 1963, nr. 110. 1958, nr. 64. Fabriques de Tabac Reunies S.A., 

Quai Jeanrenaud 3, 200 Neuchatel-Serrieres, Sviss. 

Skrás. 1951, nr. 47. IMT KYNOCH Limited, P.O. Box 216, Kynoch Works, Witton, 

Birmingham B6 7BA, Englandi. 

VI. Breytt heimilisföng. 

Eigandi vörumerkis nr. 40/1948 hefur breytt heimilisfangi sínu í Burmah House, 
Pipers Way, Swindon, Wiltshire, Englandi. 

Eigandi vörumerkis nr. 45/1948 hefur breytt heimilisfangi sínu í 33 Benedict 
Place, Greenwich, Connecticut, Bandaríkjum N-Ameríku. 

Eigandi vörumerkis nr. 55/1948 hefur breytt heimilisfangi sínu í South Queens- 
ferry, West Lothian, Skotlandi. 

Eigandi vörumerkis nr. 106/1948 hefur breytt heimilisfangi sínu í 3790 Helle, 
Noregi. 

Eigandi vörumerkis nr. 199/1957 hefur breytt heimilisfangi sínu í Williams 
€ Humbert Ltd., 2 Raymond building — Gray's Inn, London WCIR 5BN, Englandi 

og Nono de Canas, 1 — JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz), Spáni. 

Eigandi vörumerkis nr. 66/1958 hefur breytt heimilisfangi sínu í Berdan Avenue, 
Wayne, New Jersey, Bandaríkjum N-Ameríku. 

Eigandi vörumerkis nr. 118/1958 hefur breytt heimilisfangi sínu í 1100 Superior 
Avenue, Cleveland, Ohio 44114, Bandaríkjum N-Ameríku. 

Eigendur vörumerkis nr. 158/1958 hafa breytt heimilisfangi sínu í Lawrenceville- 
Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540, Bandaríkjum N-Ameríku. 

Eigandi vörumerkis nr. 40/1968 hefur breytt heimilisfangi sínu í Frankenstrasse 
18, Luzern, Sviss.
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Eigandi vörumerkis nr. 59/1968 hefur breytt heimilisfangi sínu í No. 2500, 
Shingai, Fwata-shi, Shizuoka-ken, Japan. 

Eigandi vörumerkis nr. 92/1968 hefur breytt heimilisfangi sínu í No. 27—8, 
6 chome, Jingumae, Shibuy-ku, Tokyo, Japan. 

Eigandi vörumerkis nr. 195/1968 hefur breytt heimilisfangi sínu í Oudeweg 147, 
HAARLEM, Hollandi. 

Eigandi vörumerkis nr. 288/1968 hefur breytt heimilisfangi sínu í 1—-9, Doji- 
mahama 2-Chome, Kita-ku, Osaka, Japan. 

Eigandi vörumerkis nr. 356/1968 hefur breytt heimilisfangi sínu í Burmah House, 
Pipers Way, Swindon, Wiltshire, Englandi. 

Eigendur vörumerkis nr. 287/1974 hafa breytt heimilisfangi sínu í 16 rue des 
Olivers THIAIS (Val de Marne), Frakklandi. 

Eigandi vörumerkis nr. 192/1978 hefur breytt heimilisfangi sínu í c/o Charles 
Silverberg, Silverberg, Rosen £ Leon, One Century Plaza, Suite 1900, 2029 Century 

Park Fast, Los Angeles, California 90067, Bandaríkjunum. 
Eigandi vörumerkja nr. 136/1948 og 137/1948 hefur breytt heimilisfangi sínu 

í COURTAULDS KNITWEAR LIMITED, P.O. Box 110, Haydn Road, Nottingham, 
NG5 1IGD, Englandi. 

VII. Nytjaleyfi. 

IMPERIAL GROUP LIMITED eigandi eftirtalinna vörumerkja nr. 31/1963, 69/ 
1952, 26/1963, 1183/1956, 29/1922, 61/1951, 254/1966, 43/1961, 30/1922, 184/1963, 221/ 
1968, 298/1971, 145/1971, 36/1922, 18/1960, 18/1948, 105/1971, 10/1912, 20/1952, 
439/1973 og 112/1956 hefur veitt B.A.T. (U.K., AND EXPORT) LIMITED of West- 
minster House, 7 Millbank, London SWIP, 3JE, Englandi nytjarétt þeirra hér á 
landi. Hinn 15. mars 1977 féll úr gildi samhljóða nytjaleyfi, sem eigandi veitti 
BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED, samkvæmt samningi dags. 
7. október 1975. 

IMPERIAL GROUP LIMITED eigandi vörumerkis nr. 157/1966 hefur veitt 

B.A.T. (U. K. AND EXPORT) LIMITED of Westminster House, 7 Millbank, London 
SWIP, 3JE, Englandi nytjarétt þess hér á landi. 

CARTIER, eigandi vörumerkis nr. 412/1973 hefur veitt Interlight, Moncor, Route 
des Biches, 1752 Villars-Sur-Glane/Fribourg, Sviss, nytjaleyfi vörumerkisins hér á 
landi fyrir eftirtöldum vörum: „Skriffæri úr dýrum málmum eða húðaðir þeim 
eða venjulegum málmum eða öðrum efnum, svo sem lindarpennar, kúlupennar, sí- 
yddaðir blýantar og þess háttar; reykingamannavörur úr dýrum málmum eða húð- 
aðir þeim eða úr venjulegum málmum eða öðrum efnum og sérstaklega kveikjarar“. 

Björn Þórðarson, eigandi vörumerkis nr. 81/1978 hefur veitt Sigurbjörgu Thor- 
valdsdóttur Rauer, 271 Queens Avenue, Massapiqui, Long Island, New York, Banda- 
ríkjunum, nytjaleyfi þess þar í landi. 

VIII. Niðurfallin nytjaleyfi. 

IMPERIAL GROUP LIMITED, eigendur vörumerkja nr. 26/1963, 113/1956, 29/ 
1922, 10/1912, 20/1952 og 36/1922 hafa fellt úr gildi nytjaleyfi þau sem veitt voru 

BRITISH- AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED á ofangreindum merkjum 
fyrir tollskyldar vörur hér á landi. 

IX. Ýmsar breytingar. 

Eigendur vörumerkis nr. 201/1965 hafa óskað að takmarka gildissvið vöru- 

merkisins við vörur í 9. flokki.



1153 Nr. 461. 

Samkvæmt ákvörðun eigenda vörumerkjaumsóknar nr. 397,/1976 hefur umsóknin 
nú verið framseld Scháffersen Chade B.V., Woelwijklaan 2, VOORSCHOTEN, Hol- 
landi. 

Eigandi vörumerkis nr. 193/1977 hefur óskað að takmarka vörulista merkisins 
við „hægðalyf“ í 5. flokki. 

Eigandi vörumerkis nr. 35/1978 hefur óskað að takmarka vörulista merkisins 
við „lyf til meðferðar og lækningar á MYCOSIS“. 

Eigendur vörumerkis nr. 305/1968 hafa óskað að takmarka gildissvið vöru- 
merkisins við „sulfalyfjategund segn sýkingu“ í 5. flokki. 

Eigendur vörumerkis nr. 201/1965 hafa óskað að takmarka gildissvið vöru- 
merkisins við vörur í 9. flokki. 

Nr. 462. 

EINKALEYFI 

veitt 1978. 

Hinn 13. febrúar 1978 var Tallinsky Filial isentralnogo proektno-konstrukter- 
skoge i tekhnologicheskogo Bjuro Glavnogo upravlenia rybnoi promyshlennoti 
Zapadnogo Basseina „Zapryba“, USSR, Tallin, ulitsa Petroleumi, 10, veitt einkaleyfi 
hér á landi á netagerðarvél. 

Einkaleyfið er nr. 982. 
Hinn 15. febrúar 1978 var GKN-Stenman AB, Box 343, 631 05 Eskilstuna, Svíþjóð, 

veitt einkaleyfi hér á landi á lokulás og lásarkefli sem vinna saman. 
Einkaleyfið er nr. 983. 
Hinn 15. febrúar 1978 var Kolbjörn Björshol, 6560 Langönesset, Noregi, veitt 

einkaleyfi hér á landi á vindu til að innbyrða snurpinót. 
Einkaleyfið er nr. 984. 
Hinn 22. febrúar 1978 var Lövens Kemiske Fabrik. Produktionsaktieselskab, 

2750, Ballerup, Danmörku, veitt einkaleyfi hér á landi á aðferð til framleiðslu á 
nýjum sulphamyl-benzoic acid aukaafurðum. 

Einkaleyfið er nr. 985. 
Hinn 6. mars 1978 var Lövens Kemiske Fabrik, 2750 Ballerup, Danmörku, veitt 

einkaleyfi hér á landi á aðferð til að framleiða ný penicillin. 
Einkaleyfið er nr. 986. 
Hinn 6. mars 1978 var Einar Knutsen, Landáslien, 5030, Landás, Noregi, veitt 

einkaleyfi hér á landi á einingum fyrir múrhúðunarkerfi, þ. e. steypumótaeiningum. 
Einkaleyfið er nr. 987. 
Hinn 8. mars 1978 var Balke-Durr AG, D-4030 Ratingen, Homberger Strasse 2, 

Þýskalandi, veitt einkaleyfi hér á landi á tannhjólakerfi. 
Einkaleyfið er nr. 988. 
Hinn 2. maí 1978 var Santa Fe International Corporation, 505 South Main 

Street, Orange, California, Bandaríkjunum, veitt einkaleyfi hér á landi á pramma 
með kefli til lagningar röra. 

Einkaleyfið er nr. 989. 
Hinn 16. júní 1978 var Prolinzenz AG., Bahnhofstrasse 12, Chur, Sviss, veitt 

einkaleyfi hér á landi á vél með beltismóti til bandasteypu úr málmum, öðrum en 
járni, einkum úr áli og álblöndum. 

Einkaleyfið er nr. 990. 
Hinn 15. júní 1978 var Prolinzenz AG., Bahnhofstrasse 12, Chur, Sviss, veitt 

einkaleyfi hér á landi á aðferð til þess að kæla mótahelminga steypivéla með beltis- 
mótum og búnaði til þess að framkvæma aðferðina. 

Einkaleyfið er nr. 991.
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Hinn 5. júlí 1978 var Aluminum Company of America, Alcoa Building, Pittsburgh, 

Pennsylvania, Bandaríkjunum, veitt einkaleyfi hér á landi á aðferð til framleiðslu 

á aluminium-klorid. 
Einkaleyfið er nr. 992. 
Hinn 5. júlí 1978 var Aluminum Company of America, Alcoa Building, Pitts- 

burgh, Pennsylvania, Bandaríkjunum, veitt einkaleyfi hér á landi á aðferð og tæki til 

framleiðslu á aluminiumkloriðd. 
Einkaleyfið er nr. 993. 
Hinn 3. ágúst 1978 var Sea Tank Co. S.A., 21, rue du Pont des Halles, Chevilly- 

Larue, Frakklandi og Oceanic Contractors Inc., Via Espana 120, Apartado Postale 

1450, Panama City, Panama, veitt einkaleyfi hér á landi á aðferð og tæki til að 

tengja neðansjávarpípur við palla. 
Einkaleyfið er nr. 994. 
Hinn 3. ágúst 1978 var R.J. Reynolds Tobacco Company, Main é Fourth Streets, 

Winston Salem, North Carolina, Bandaríkjunum, veitt einkaleyfi á aðferð til að gera 

breytingar á lífefnahvötum. 
Einkaleyfið er nr. 995. 
Hinn 28. nóvember 1978 var Hubert KG., D-5960 Olpe, Finkenstrasse 10, V- 

Þýskalandi, veitt einkaleyfi hér á landi á þéttibúnaði á skrúftengi. 
Einkaleyfið er nr. 996. 
Hinn 29. desember 1978 var Continental Oil Company, 1000 South Pine Street, 

Ponca City, Oklahoma, Bandaríkjunum, veitt einkaleyfi hér á landi á smurefna- 

samböndum. 
Einkaleyfið er nr. 997. 
Hinn 29. desember 1978 var Ireco Chemicals, Salt Lake City, Utah 84111, Banda- 

ríkjunum, veitt einkaleyfi hér á landi á vökva og leðjukenndu sprengjuefni með 
hárri eðlisþyngd og sannreyndum háum næmleika. 

Einkaleyfið er nr. 998. 
Hinn 29. desember 1978 var Tsung-Hsien Kuo, No. 465, Yuong An Street, Cha-Yi 

City, Taiwan, R.O.C. (Kína), veitt einkaleyfi hér á landi á aflframleiðslu. 

Einkaleyfið er nr. 999. 
Hinn 29. desember 1978 var Rohm and Haas Company, Independence Mall West, 

Philadelphia, Pennsylvaniu, Bandaríkjum Norður-Ameríku, veitt einkaleyfi hér á 
landi á pyridylsamböndum og blöndum af þeim til útrýmingar nagdýrum. 

Einkaleyfið er nr. 1000. 

Nr. 463. 21. des. 1978. 
REGLUGERÐ 

um Skálholtsskóla. 

1. gr. 
Skálholtsskóli er sjálfseignarstofnun. Lögheimili hans er að Skálholti, Biskups- 

tungum og er varnarþing stofnunarinnar í Árnessýslu. Markmið Skálholtsskóla er 

að standa að skólahaldi í samræmi við lög nr. 31/1977, svo og samkvæmt öðrum 

lögum og reglugerðum, sem þar er vitnað til. 

2. gr. 

Skólinn á skólahús það, er þegar hefur verið byggt í Skálholti við gildistöku 

reglugerðar þessarar. Sá hluti hússins, sem óbyggður er, svo og önnur húsakynni,
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er reist verða skv. 8. grein nefndra laga, tölulið b, verða einnig eign skólans ásamt 
innanstokksmunum. 

3. gr. 
Rekstrarkostnaður sem er umfram framlag ríkisins sem kveðið er á um alið 

8. greinar laga nr. 31/1977, skal greiddur af nemendum og úr Kristnisjóði, enda 
hafi Kirkjuráð áður samþykkt kostnaðaráætlanir. Byggingarkostnaður umfram 
framlag ríkisins, sbr. b-lið 8. greinar laga nr. 31/1977, greiðist af frjálsum fram- 
lögum og úr Kristnisjóði, enda hafi Kirkjuráð áður samþykkt kostnaðaráætlanir, 

4. gr. 
Skólanefnd er ábyrg fyrir því, að skólinn starfi í samræmi við þann grund- 

völl og þau markmið, sem lögin gera ráð fyrir. Nefndarmenn þiggja ekki laun fyrir 
störf sín, en kostnaður vegna ferðalaga þeirra og fundahalds er hluti af rekstr- 
arkostnaði skólans. 

Ákvarðanir skólanefndar eru gildar, ef fjórir nefndarmenn sitja fund. 
Einfaldur meirihluti nægir til ákvarðanatöku. Falli atkvæði jöfn, ræður at- 

kvæði formanns úrslitum. 
Formaður er fulltrúi skólanefndar út á við. 
Skólanefndarfundir eru haldnir a.m.k. tvisvar á ári (sjá grein 10), en þess 

utan þegar formaður eða fjórir nefndarmenn aðrir telja nauðsyn til, ber að kveðja 
saman fund. Boðað er til skólanefndarfundar með dagskrá. 

Skólanefnd hefur fundargerðabók. 

5. gr. 
Skólanefnd ræður rektor að undangenginni auglýsingu. Ráðningartími skal vera 

tvö ár. Sé um endurráðningu að ræða að þeim tíma liðnum er heimilt að hafa hana 
ótimabundna. 

Skólanefnd ræður einnig fasta kennara og húsmóður í samráði við rektor og 
fer um þá ráðningu eins og ráðningu rektors. 

Skólanefnd skal gefa út erindisbréf til handa rektor, fastráðnum kennurum 
og húsmóður. 

6. gr. 
Skólinn skal hafa til ráðstöfunar kennslumagn er nemur 2.3 kennslustundum 

á nemanda á viku hverri og skal miða ráðningu kennara við það. Þó skal heimilt 
að hækka kennslumagn á nemanda í 2.5 kennslustundir meðan skólinn hefur ekki 
heimavistarrými fyrir fleiri en 26 nemendur. 

7. gr. 
Kennsluskylda fastra kennara skal vera hin sama og kennara á framhaldsskóla- 

stigi. Heimilt er að fela þeim að annast aðra þjónustu í þágu skólans og nemenda, 
sbr. 8. gr., sem hluta af kennsluskyldu sinni. 

8. gr. 
Námsráðgjöf, handleiðsla nemenda, umsjón með félagsstörfum og heimavist- 

um, almenn húsvarsla og hússtjórn, skal greidd með sama hætti og hliðstæð störf 
Í öðrum framhaldsskólum þó skal tillit tekið til sérstöðu skólans sem lýðháskóla 
og skal rektor skólans gera tillögur um hana og menntamálaráðuneytið fá hana 
til athugunar og samþykktar. 
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9. gr. 

Skólanefnd skal í samráði við menntamálaráðuneyti og fjármálaráðuneyti ákvarða 

um laun rektors og kennara sé ekki um þau samið í kjarasamningum milli fjár- 

málaráðuneytis og launþegasamtaka. 

10. gr. 

í maímánuði skal haldinn skólanefndarfundur og skulu stofnkostnaðar- og 

rekstrarreikningar skólans lagðir fyrir skólanefnd til samþykktar. Á sama fundi skal 

rektor leggja fyrir skólanefnd fjárhagsáætlun þá, er hann að lögum sendir mennta- 

málaráðuneytinu um sama leyti. 

11. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum um Skálholtsskóla nr. 31/1977 og 

öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 21. desember 1978. 

Ragnar Arnalds. - 

Birgir Thorlacius. 

Nr 464. 

HEIÐURSMERKI FÁLKAORÐUNNAR 

Forseti Íslands sæmdi eftirtalda menn heiðursmerki Hinnar íslensku fálkaorðu 

1978. 
1. ÍSLENDINGAR 

1. janúar: 

Frú Anna Bjarnadóttir, fv. kennari, riddarakross. 

Frú Geirþrúður Ásgeirsdóttir, hjúkrunarkona, riddarakross. 

Ingimar Finnbjörnsson, fv. útgerðarmaður, Hnífsdal, riddarakross. 

Ingólfur Davíðsson, grasafræðingur, mag. scient., riddarakross. 

Jón Nordal, skólastjóri Tónlistarskólans í Reykjavík, riddarakross. 

Magnús Runólfsson, fv. skipstjóri, riddarakross. 

Frú Sesselja Jónsdóttir, Dalsmynni, Norðurárdal, Mýrarsýslu, riddarakross. 

Frú Þóra Jónsdóttir, riddarakross. 

Þorvaldur Brynjólfsson, kirkjusmiður, Hvalfjarðarstrandarhr., riddarakross. 

Ævar R. Kvaran, leikari, riddarakross. 

30. mars: 
Ívar Guðmundsson, aðalræðismaður, stórriddarakross. 

Eiríkur Brynjólfsson, forstöðumaður Kristneshælis, riddarakross. 

Gunnar Friðriksson, forseti Slysavarnafélags Íslands, stórriddarakross. 

Frú Jóna Erlendsdóttir, fv. formaður Hvítabandsins, riddarakross. 

Karl Guðmundsson frá Valshamri, fv. bóndi riddarakross. 

Dr. Sturla Friðriksson, erfðafræðingur, riddarakross. 

17. júní: 

Ársæll Jónasson, forstjóri, riddarakross. 

Benedikt Grímsson, fv. hreppstjóri, Kirkjubóli, Strandasýslu, riddarakross. 

Finnur Guðmundsson, dr. rer. nat., stórriddarakross. 

Gunnar G. Ásgeirsson, stórkaupmaður, riddarakross.
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Guðröður Jónsson, kaupfélagsstjóri, Neskaupstað, riddarakross. 
Frú Helga Kristjánsdóttir, Hveragerði, riddarakross. 
Frú Jóhanna Vigfúsdóttir, Hellissandi, Snæfellsnesi, riddarakross. 
Jón Þórarinsson, tónskáld, riddarakross. 
Dr. Magnús Már Lárusson, fv. rektor Háskóla Íslands, stórriddarakross. 
Ófeigur Ófeigsson, læknir, riddarakross. 
Pétur Sigurðsson, alþingismaður, riddarakross. 
Frú Þóra Borg, riddarakross. 

23. október: 

Frú Anna Sigurðardóttir, forstöðumaður Kvennasögusafns Íslands, riddara- 
kross. 
Frk. Björg Björnsdóttir, organisti, Lóni í Kelduhverfi, riddarakross. 
Guðmundur Jónsson, söngvari, riddarakross. 
Gunnar Sigurðsson, flugvallarstjóri, riddarakross. 
Indriði Indriðason, rithöfundur, riddarakross. 

Konráð Guðmundsson, hótelstjóri, riddarakross. 

Séra Pétur Sigurgeirsson, vígslubiskup, stórriddarakross. 
Þórður Björnsson, ríkissaksóknari, stórriddarakross. 

II. ERLENDIR RÍKISBORGARAR 
5. janúar: 

Johannidis, Savvas, ræðismaður Íslands í Nicosia, riddarakross. 
Heinrichs, Heinrich M., prófessor, dr. phil., Berlin, stórriddarakross. 

20. febrúar: 

Hove, Olav, ráðuneytisstjóri kirkju- og menntamálaráðuneytisins, Osló, 
stórriddarakross. 

Friedman, Irving S., dr., bankastjóri, New York, stórriddarakross. 
Martin, Gerald P.R., Hamborg, riddarakross. 
Waage, John H., bankastjóri, New York, stórriddarakross. 

2. apríl: 

Zoeldi, Albert M., aðalframkvæmdastjóri, Bonn, stórriddarakross. 
Wulf, Otto, dr., þingmaður, Bonn, stórriddarakross. 

5. apríl: 

Balguerie, Bertrand Georges, ræðismaður Íslands í Bordeaux, riddarakross. 
Dumas-Lairolle, Jacques, ræðismaður Íslands í Nice, riddarakross. 
de Gaudemar, Jean, ræðismaður Íslands í Marseille, riddarakross. 
Erdland, Otto, stórkaupmaður, Hamborg, riddarakross. 
Saillard, Jean-Marie, hrl., París, stórriddarakross. 

25. maí: 

Janssen, Ludwig, ræðismaður Íslands í Bremerhaven, riddarakross. 
Sören Langvad, verkfræðingur, Kaupmannahöfn, riddarakross. 
Daurella, Jose, aðalræðismaður Íslands í Barcelona, stórriddarakross. 

1. júní: 

Lahtonen, Pentti Ilmari, forstjóri, Ulvilla, Finnlandi, riddarakross.
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3. júlí: 
Bernstein, Karl, Rear Admiral, yfirmaður varnarliðsins á Keflavíkurflugvelli, 

Stórriddarakross með stjörnu. 

8. júlí: 

de Latour Dejean. Jacques Pradelles, sendiherra Frakklands á Íslandi, stór- 

kross. 

12. júlí: 

Byhr, Sven-Erik, aðalræðismaður Íslands í Malmö, riddarakross. 

Weir, Jack T. kapteinn, Bandaríkjum Ameríku, riddarakross. 
Etzler, Allan, dr., Vállingbv, Svíþjóð, riddarakross. 

4. ágúst: 

Swedman, Sven Erik, norskur sendiráðsritari, riddarakross. 

S. ágúst: . 
Philippe, André, sendiherra Luxemborgar á Íslandi, stórkross. 

12. ágúst: 

van Hazebrouck, Erwin, ræðismaður Íslands í Frankfurt am Main, stór- 

riddarakross. 

14. ágúst: 
Pirro, Joseph P., prófessor, forstöðumaður ráðgjafadeildar Freeport sjúkra- 

hússins, Long Island, New York, riddarakross. 

20. september: 

Blake, James J., sendiherra Bandaríkja Ameríku á Íslandi, stórkross. 

6. október: 

Sonne, Adolf, forstjóri danska Monopoltilsynet, riddarakross. 

24. október: 

Kress, Bruno, dr. prófessor, Greifswald, Alþýðulýðveldinu Þýskalandi, ridd- 

arakross. 

Hanssen, Otto, norskur fiskimálaráðunautur, stórriddarakross. 

26. október: 

Cluthe, Frederik S., forstjóri, New York, riddarakross. 

3. nóvember: 

Lassinantti, Ragnar, landshöfðingi, Norrbotten, Svíþjóð, stórriddarakross 

með stjörnu. 

15. nóvember: 

Taylor, Arnold R., lektor við háskólann í Leeds, stórriddarakross. 

Ansian, Guðrún, frú, Bruxelles, riddarakross. 

1. desember: 

Peltola, Ásta, frú, Sysmá, Finnlandi, riddarakross. 

Holmberg, Maj-Lis, lektor við háskólann í Helsingfors, riddarakross.
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Numminen, Jaakko, ráðuneytisstjóri finnska mennlamálaráðuneytisins, stór- 
riddarakross. 
Erkko, Aatos, forstjóri, Helsingfors, stórriddarakross. 

12. desember: 
Schulze, Wilhelm, prófessor, dr. med. vet, við dýralæknaháskólann í 
Hannover, stórriddarakross. 

Nr. 465. 
EMBÆTTI, SÝSLANIR M. M. 

1976: 

14. maí var Sigrúnu Magnúsdóttur veitt leyti til þess að mega starfa sem að- 
stoðarlyfjafræðingur hér á landi. 

29. sept. var Helga Þ. Valdimarssyni, lækni, veitt leyfi til þess að mega starfa 
sem sérfræðingur í ónæmisfræði. 

1977: 
14. des. var Robert Eduard van Erven Dorens skipaður kjörræðismaður Íslands 

í Amsterdam. 

1978: 
5. jan. var cand. med. et chir. Vésteini Jónssyni veitt leyfi til þess að mega 

stunda almennar lækningar hér á landi. 
6. jan. var cand. med. et chir. Pétri Thorsteinssyni veitt leyfi til þess að mega 

stunda almennar lækningar hér á landi. 
S. d. var Kristbjörg Þórðardóttir, heilsuverndunarhjúkrunarfræðingur, skipuð 

skólastjóri Sjúkraliðaskóla Íslands frá og með 15. janúar 1978 að telja. 
9. jan. var cand. med. et chir. Jóni Guðmundssyni veitt leyfi til þess að mega 

stunda almennar lækningar hér á landi. 
S. d. var cand. med. et chir. Halldóri Jónssyni veitt leyfi til þess að mega stunda 

almennar lækningar hér á landi. 
10. jan. var cand. med. et chir. Stefáni Carlssyni veitt leyfi til þess að mega 

stunda almennar lækningar hér á landi. 
S. d- var cand. med. et chir. Konráði A. Lúðvíkssyni veitt leyfi til þess að mega 

stunda almennar lækningar hér á landi. 
S. d. var cand. med. et chir. Kristni Eyjólfssyni veitt leyfi til þess að mega 

stunda almennar lækningar hér á landi. 
16. jan. var Jón Þorsteinsson, læknir, skipaður til þess að vera yfirlæknir við 

lyflækningadeild Landsspitalans frá og með Í. janúar 1978 að telja. 
S- d. var Kjartani J. Jóhannessyni, lækni, veitt lausn, fyrir aldurs sakir, frá 

embætti héraðslæknis í Kópavogi, frá 1. mars 1978 að telja. 
24. jan. var Jakobi J. Havsteen, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 

héraðsdómi. 
27. jan. var þessum hjúkrunarfræðingum veitt leyfi til þess að mega starfa sem 

sérfræðingar í eftirtöldum greinum: 

Barnahjúkrun: 

Auður Jónsdóttir, Valdís Antonsdóttir.
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Geðhjúkrun: 

Hanna María Gunnarsdóttir, Hólmfríður Geirdal Jónsdóttir, Hrönn Jónsdóttir, 

Karen Eiríksdóttir, Sigrún Óskarsdóttir. 

Röntgenhjúkrun: . 

Ásdis Ólafsdóttir, Birna Á. Olsen, Geir Friðbergsson, Ingibjörg Daníelsdóttir. 

Hjúkrun á handlækninga- og lyflækningadeildum: 

Anna María Andrésdóttir, Erla Ragna Ágústsdóttir, Guðrún Einarsdóttir, Helga 

Snæbjörnsdóttir, Hulda Guðlaug Sigurðardóttir, Valborg Árnadóttir. 

Skurðhjúkrun: . 

Ingibjörg Árnadóttir, Guðrún H. M. Aradóttir, Jóhanna H. Hólmsteinsdóttir, 

Ragnhildur Birna Jóhannsdóttir, Sigríður Sigurjónsdóttir. 

Svæfingahjúkrun: 

Ásgerður Tryggvadóttir, Kristín Aðalsteinsdóttir, Sigurveig Sigurðardóttir, Sólrún 

Björnsdóttir. 

30. jan. var Þorsteinn Skúlason, fulltrúi, skipaður til þess að vera bæjarfógeti í 

Neskaupstað frá 1. febrúar 1978 að telja. 

1. febr. var Guðlaugur Hannesson, gerlafræðingur, skipaður til þess að vera 

forstöðumaður matvælarannsókna ríkisins frá og með Í. janúar 1978 að telja. 

9. febr. var cand. med. et chir. Magnúsi Böðvarssyni veitt leyfi til þess að mega 

stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var cand. med. et chir. Kristjáni Erlendssyni veitt leyfi til þess að mega 

stunda almennar lækningar hér á landi. 

7. febr. var cand. med. et chir. Bjarna Jónassyni veitt leyfi til þess að mega 

stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var Guðna Þorsteinssyni, lækni, veitt leyfi til þess að mega starfa sem 

sérfræðingur í orkulækningum hér á landi. 

8. febr. var Zivko Mucalov veitt lausn sem kjörræðismanni Íslands með aðal- 

ræðisstigi í Belgrad. 

10. febr. var gefið út leyfisbréf handa Pétri Kjerúlf, lögfræðingi, til málflutn- 

ings fyrir héraðsdómi. 

S. d. afhenti Haraldur Kröyer Mzee Jomo Kenyatta, forseta Kenya, trúnaðar- 

bréf sitt sem sendiherra Íslands í Kenya með aðsetri í Genf. 

16. febr. var cand. med. et chir. Þóri Þórhallssyni veitt leyfi til þess að mega 

stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var Valgarði Eggertssyni, lækni, veitt leyfi til þess að mega starfa sem sér- 

fræðingur í frumumeinafræði hér á landi 

S. d. var Brynjólfi Kjartanssyni, héraðsdómslögmanni, veitt leyfi til málflutnings 

fyrir Hæstarétti. 

97. febr. var Karli Helgasyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 

héraðsdómi. 

98. febr. var Páli Eiríkssyni, lækni, veitt leyfi til þess að mega starfa sem sér- 

fræðingur í geðlækningum hér á landi. 

1. mars var Sigfúsi Gauta Þórðarsyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings 

fyrir héraðsdómi. 

9. mars afhenti Hans G. Andersen Ernesto Geisel forseta Brasilíu, trúnaðarbréf 

sitt sem sendiherra Íslands í Brasilíu með aðsetri í Washington D.C. 

7. mars var cand. med. et chir. Kjartani Magnússyni veitt leyfi til þess að mega 

stunda almennar lækningar hér á landi.
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8. mars var Eyjólfur Haraldsson, læknir, skipaður lektor í heimilislækningum 
við læknadeild Háskóla Íslands um fimm ára skeið frá 1. október 1977 að telja. 

9. mars var gefið út leyfisbréf handa Benedikt Ólafssyni, lögfræðingi, til mál- 
flutnings fyrir héraðsdómi. 

S. d. afhenti Hans G. Andersen Jorge Videla, forseta Argentínu, trúnaðarbréf 
sitt sem sendiherra Íslands í Argentínu með aðsetri í Washington D. C. 

10. mars var cand. med. et chir. Birni Þórarinssyni veitt leyfi til þess að mega 
stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var Heimi Bjarnasvni veitt lausn frá embætti héraðslæknis á Hellu frá 
og með 1. ágúst 1978 að telja. 

13. mars var Leifur Dungal, læknir, skipaður til að vera læknir við heilsugæslu- 
stöð í Breiðholti III, Revkjavík, frá og með 1. apríl 1978 að telja. 

S. d. var Finnbogi S. Jónasson skipaður til þess að gegna stöðu forstöðumanns 
við Kristneshæli, Eyjafirði, frá og með 1. maí 1978 að telja. 

S. d. var Jósef Skaftason, læknir, skipaður til þess að vera læknir við heilsu- 
gæslustöð í Breiðholti IM, Reykjavík, frá og með 1. júní 1978 að telja. 

17. mars var cand. med. et chir. Jóhanni Guðmundssyni veitt leyfi til þess að 
mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var Eyjólfur Þ. Haraldsson, læknir, skipaður til þess að gegna stöðu læknis 
við heilsugæslustöð í Kópavogi frá og með 1. apríl 1978 að telja. 

S. d. var cand. odont. Sigurjóni Benediktssyni veitt leyfi til þess að mega stunda 
tannlækningar hér á landi. 

25. mars afhenti Haraldur Kröver Mohamed Anwar El-Sadat, forseta Arabalýð- 
veldisins Egyptalands, trúnaðarbréf sitt sem sendiherra Íslands í Esyptalandi með 
aðsetri í Genf. 

30. mars var cand. med. et ehir. Önnu M. Helgadóttur veitt leyfi til þess að 
mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

31. mars var Haukur Ragnarsson, skósfræðinsur, skipaður í stöðu skógarvarðar 
á Vesturlandi frá og með 1. maí 1978. 

S. d. var cand. med. et chir. Láru Höllu Maack veitt leyfi til þess að mega 
stunda almennar lækningar hér á landi. 

1. apríl tók Sverrir H. Gunnlaugsson, deildarstjóri í utanríkisráðuneytinu, við 
starfi sem sendiráðunautur í Washington D.C. 

5. apríl var Haraldur Tómasson skipaður til þess að gegna stöðu læknis við 
heilsugæslustöð á Hvammstanga frá og með 1. apríl 1978 að telja. 

1. apríl var gefið út veitingarbréf handa síra Pálma Matthíassyni fyrir Mel- 
staðarprestakalli í Húnavatnsprófastsdæmi. 

10. apríl var cand. med. et chir. Friðriki Kristjáni Guðbrandssyni veitt leyfi til 
þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var cand. med. et chir. Björgu Rafnar veitt leyfi til þess að mega stunda 
almennar lækningar hér á landi. 

S. d. tók Þorsteinn Ingólfsson, sendiráðunautur í Washington D.C., við starfi 
deildarstjóra í utanríkisráðuneytinu. 

12. apríl var Sveinbjörn Björnsson, eðlisfræðingur, skipaður prófessor í jarð- 
eðlisfræði við verkfræði- og raunvísindadeild Háskóla Íslands frá 1. apríl 1978 að 
telja. 

14. apríl var Þórir Oddsson, aðalfulltrúi, skipaður til þess að vera vararann- 
sóknarlögreglustjóri ríkisins frá 15. apríl 1978 að telja. 

18. apríl voru lögfræðingarnir Arnar Guðmundsson og Erla Jónsdóttir skipuð 
til þess að vera deildarstjórar við rannsóknarlögreglu ríkisins frá 1. maí 1978 að 
telja. 

20. apríl afhenti Pétur Thorsteinsson forseta Íraks Amhed Hassan Al-Bakr,
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marskálki, trúnaðarbréf sitt sem sendiherra Íslands í Írak með aðsetri í Reykjavík. 

94. apríl var cand. pharm. Svövu Hrönn Guðmundsdóttur veitt leyfi til þess 

að mega starfa sem lyfjafræðingur hér á landi. 
25. apríl var Ólöf Sighvatsdóttir skipuð fulltrúi í menntamálaráðuneytinu frá 

15. april 1978 að telja. . 
25. apríl var cand. pharm. Guðrúnu Eddu Guðmundsdóttur veitt leyfi til þess 

að mega starfa sem lyfjafræðingur hér á landi. 
27. apríl var cand. med. et chir. Gizuri Gottskálkssyni veitt leyfi til þess að 

mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

3. maí var Sashi Bhusan Saran skipaður kjörræðismaður Íslands með aðal- 

ræðisstigi í Nýju Dehli. 
9. maí var Guðrún Erlendsdóttir skipuð lektor í lagadeild Háskóla Íslands frá 

1. maí 1978 að telja. 
S. d. var Sven Þ. Sigurðsson skipaður dósent í stærðfræði í verkfræði- og raun- 

vísindadeild Háskóla Íslands frá 15. júlí 1978 að telja. 

10. maí var Hjördís Jónsdóttir, fulltrúi, skipuð til bess að vera deildarstjóri við 

landlæknisembættið frá og með Í. maí 1978 að telja. 

S. d. var Tryggva Jónassyni veitt takmarkað lækningaleyfi til þess að mega 

starfa sem hnykkir (Kiropraktor) hér á landi. 
S. d. var Peter Metinus Anthonisen veitt lausn frá störfum sem kjörræðismanni 

Íslands með vararæðisstigi í Skagen. 
S. d. var Ferdinando Spinelli veitt lausn frá störfum sem kjörræðismanni Ís- 

lands í Torino. 
S. d. var Anthony John Hardy skipaður kjörræðismaður Íslands í Hong Kong. 

12, maí var Sigurður Pétursson, cand. mag., skipaður lektor í klassískum málum, 

grísku og latínu, við heimspekideild Háskóla Íslands frá 1. júní 1978 að telja. 

15. maí var Eyjólfur Þ. Harðarson, læknir við heilsugæslustöð í Kópavogi, skip- 

aður til þess að gegna þeim embættisstörfum sem tilgreind eru í 11. kafla laga nr. 56/ 

1973, um heilbrigðisþjónustu, frá og með 1. april 1978 að telja. 

16. maí var Þórarinn Benedikz, skógarvörður, skipaður í stöðu forstöðumanns 

Rannsóknarstöðvar Skógræktar ríkisins að Mógilsá. 
S. d. var Ágúst Árnason skipaður skógarvörður í Borgarfjarðarsýslu. 

17. maí var cand. med. et chir. Jóni E. Gunnlaugssyni veitt leyfi til þess að 

mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var cand. med. et chir. Helgu Hannesdóttur veitt leyfi til þess að mega 

stunda almennar lækningar hér á landi. 
S. d. var Ólafi Hallgrímssyni, lækni, veitt leyfi til þess að mega starfa sem 

sérfræðingur í geðsjúkdómum hér á landi. 
S. d. var cand. med. et chir. Sigurði Inga Sigurðssyni veitt leyfi til þess að mega 

stunda almennar lækningar hér á landi. 

18. maí var Helgu Þ. Vilhjálmsdóttur, lyfjafræðingi, veitt leyfi til reksturs 

lyfjabúðar í Mosfellshreppi frá og með 1. júní 1978 að telja. 

19. maí var cand. med. et chir. Aðalsteini Ásgeirssyni veitt leyfi til þess að mega 

stunda almennar lækninsar hér á landi. 

90. maí var Jean-Noel Riehm skipaður kjörræðismaður Íslands í Strasbourg. 

29. maí var cand. med. et chir. Guðrúnu Agnarsdóttur veitt leyfi til þess að 

mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

24. maí var Herði Alfreðssyni, lækni, veitt leyfi til þess að mega starfa sem 

sérfræðingur í almennum skurðlækningum og brjóstholsskurðlækningum hér á landi. 

95. maí var Guðmundur Kristinn Sigurjónsson, lögfræðingur, skipaður til þess 

að vera fulltrúi bæjarfógetans á Ísafirði og sýslumannsins í Ísafjarðarsýslu frá 1. 

júní 1978 að telja.
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S. d. voru lögfræðingarnir Ágúst Jónsson, Hjörtur Aðalsteinsson og Ingibjörg 
Benediktsdóttir skipuð til þess að vera fulltrúar við sakadómaraembættið í Reykja- 
vík frá 1. júní 1978 að telja. 

26. maí var Reynir Þorsteinsson, læknir, skipaður til þess að vera læknir við 
Heilsugæslustöðina á Akranesi frá og með 1. júní 1978 að telja. 

S. d. var cand. med. et chir. Jóni A. Jóhannssyni veitt leyfi til þess að mega 
stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var cand. med. et chir. Helga Haukssyni veitt leyfi til þess að mega stunda 
almennar lækningar hér á landi. 

29. maí var Pétri Má Jónssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 
héraðsdómi. 

1. júní var Egill Sigurgeirsson, hæstaréttarlögmaður, skipaður formaður mats- 
nefndar eignarnámsbóta samkvæmt 2. gr. laga nr. 11. 6. apríl 1973, um framkvæmd 
eignarnáms, og Jóhannes L. L. Helgason, hæstaréttarlögmaður, varaformaður nefndar- 
innar. Gildir skipunin í 5 ár frá 22. júní 1978 að telja. 

S. d. voru skipaðir eftirtaldir dósentar við Háskóla Íslands frá 1. júní 1978 að 
telja: Vésteinn Ólason í heimspekideild, Þorsteinn Vilhjálmsson í verkfræði- og 
raunvísindadeild og Hrafnkell Helgason og Tómas Á. Jónasson í læknadeild. Skipun 
Tómasar Á. Jónassonar gildir til 1. mars 1979. 

S- d. var cand. pharm. Hönnu Maríu Siggeirsdóttur veitt leyfi til þess að mega 
starfa sem lyfjafræðingur hér á landi. 

6. júní var Ingimar Einarsson, lögfræðingur, skipaður deildarstjóri í sjávar- 
útvegsráðuneytinu frá og með 15. júní 1978. 

S. d. var Kristín Magnússon, fulltrúi, skipuð deildarstjóri í sjávarútvegsráðu- 
neytinu frá og með 15. júní 1978. 

8. júní var gefið út veitingarbréf handa síra Sighvati Birni Emilssyni fyrir 
Hólaprestakalli í Skagafjarðarprófastsdæmi. 

S. d. var Hilmar Björgvinsson, lögfræðingur, skipaður til þess að vera deildar- 
stjóri í lífeyrisdeild Tryggingastofnunar ríkisins frá og með 1. júlí 1978 að telja. 

S. d. var Kristínu Sveinbjörnsdóttur veitt lausn frá starfi ritara á skrifstofu 
rektors Menntaskólans í Reykjavík frá Í. júní 1978 að telja. 

9. júní var Clifford Ásmundur Marteinsson skipaður kjörræðismaður Íslands 
með vararæðisstigi í Alberta. 

12. júní var gefin út löggilding handa Ingrid Westin til þess að vera dómtúlkur 
og skjalaþýðandi úr og á sænsku. 

S. d. var Þórði Ólafssyni, cand. juris., veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðs- 
dómi. 

S. d. var Birni Árdal, lækni, veiit leyfi til þess að mega starfa sem sérfræðingur 
í barnalækningum hér á landi. 

15. júní var Lárus Helgason skipaður lektor við læknadeild Háskóla Íslands um 
fimm ára skeið frá 1. júlí 1978 að telja. 

15. júní var Guðríður Sigurðardóttir skipuð kennari við Flensborgarskólann, 
fjölbrautaskóla, í Hafnarfirði frá 1. sept. 1978 að telja. 

16. júní var Aðalsteinn Ásgeirsson, læknir, skipaður til þess að vera læknir við 
heilsugæslustöð á Þórshöfn frá og með 15. júlí 1978 að telja. 

S. d. var Eyjólfur Sæmundsson, verkfræðingur, skipaður til þess að vera 
deildarverkfræðingur hjá Heilbrigðiseftirliti ríkisins frá og með 1. júní 1978 að telja. 

S. d. var Kjartan Blöndal skipaður í stöðu framkvæmdastjóra sauðfjárveiki- 
varna frá og með 1. júlí 1978. 

S. d. var Jón Loftsson, skógfræðingur, Hallormsstað, skipaður í stöðu skógar- 
varðar á Austurlandi frá og með 20. júní 1978. 
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20. júní var Magnús Magnússon skipaður sérkennslufulltrúi í menntamálaráðu- 

neytinu frá 1. júní 1978 að telja. 

23. júní var þessum hjúkrunarfræðingum veitt leyfi til þess að mega starfa sem 

sérfræðingar í eftirtöldum greinum: 

Geðhjúkrun: 
Ingibjörg Jakobsdóttir, María Gísladóttir. 

Heilsuvernd: 

Sigrún Gerða Gísladóttir, Valdís Lína Gunnarsdóttir. 

Barnahjúkrun: 
Sigrún Hulda Jónsdóttir, Ragnhildur Kolbeins. 

Hjúkrun á handlækninga. og lyflækningadeildum: 

Fjóla Tómasdóttir, Björg Ólafsdóttir, Guðrún Bjarnadóttir, Margrét Jónadóttir, 

Sólveig Kaldalóns Jónsdóttir, Þorgerður Brynjólfsdóttir. 

Skurðhjúkrun: 

Anna Þ. Baldursdóttir, Ásta Jónsdóttir, Hafdís Adolfsdóttir, Svava Sveinbjörns- 

dóttir, Hrefna Jóhannsdóttir, Rebekka Jónsdóttir, Margrét Helga Pálsdóttir, Sjöfn 

Arnórsdóttir, Sveinfríður Sigurpálsdóttir. 

Röntgenhjúkrun: 

Katrín Hulda Tómasdóttir, Margrét Sigríður Magnúsdóttir, Guðrún Bergsdóttir. 

Gjörgæslu: 

Kristín Óladóttir, Laufey Aðalsteinsdóttir, Anna Óskarsdóttir. 

Ljósmóðurfræðum: 

Anna María Andrésdóttir, Anna Björnsdóttir, Anna Harðardóttir, Adda H. Sig- 

valdadóttir, Auður Hannesdóttir, Ásgerður Emma Kristjánsdóttir, Birgitta K. Páls- 

dóttir, Eva S. Einarsdóttir, Elínborg V. Jónsdóttir, Eygló Einarsdóttir, Guðrún G. 

Eggertsdóttir, Guðrún Ingadóttir, Guðrún Ólafsdóttir, Jóhanna Sigurðardóttir, Hall- 

fríður Alfreðsdóttir, Helena M. Ottósdóttir, Karólína Benediktsdóttir, Kristborg 

Björgvinsdóttir, Kristín Oddsdóttir, Kristín Þórðardóttir, María Björnsdóttir, Margrét 

Þorvarðardóttir, Mattea Ólafsdóttir, Ragnheiður Sigurðardóttir, Sigurborg Einars- 

dóttir, Unnur Baldvinsdóttir, Vilborg Einarsdóttir, Rannveig Ólafsdóttir, Bóthildur 

Steinþórsdóttir, Guðbjörg Davíðsdóttir, Victoría A. Ásmundsdóttir. 

Svæfingahjúkrun: 
Sigrún Hannesdóttir, Signý Gestsdóttir, Sigríður Kristinsdóttir, Steinunn Péturs- 

dóttir. 

94. júní var Hákon Guðmundsson, fv. yfirborgardómari, að eigin ósk leystur 

frá störfum sem fulltrúi ríkisstjórnarinnar í nefnd til ráðstöfunar þjóðargjöf Noregs. 

Jafnframt var Haukur Ragnarsson, skógræktarfræðingur, skipaður fulltrúi ríkis- 

stjórnarinnar í nefndinni frá og með sama degi. 

26. júní var dr. med. Ólafur Bjarnason skipaður prófessor í réttarlæknisfræði 

við læknadeild Háskóla Íslands frá 1. júlí 1978 að telja. 
27. júní var Jón Kr. Arason skipaður dósent í stærðfræði við verkfræði- og 

raunvísindadeild Háskóla Íslands frá 1. júlí 1978 að telja. 

S. d. baðst Geir Hallgrímsson, forsætisráðherra, lausnar fyrir sig og ráðuneyti 

sitt. Forseti Íslands féllst á lausnarbeiðnina, en fól ráðuneytinu að starfa áfram uns 

nýtt ráðuneyti yrði myndað. 

S. d. var Georg Ólafsson, viðskiptafræðingur, skipaður verðlagsstjóri, og Gunnar 

G. Þorsteinsson, viðskiptafræðingur, varaverðlagsstjóri skv. lögum nr. 56 frá 16. maí 

1978, um verðlag og samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti.
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28. júní var dr. Stefán Arnórsson skipaður dósent í bergfræði við jarðfræðiskor 
verkfræði- og raunvísindadeildar Háskóla Íslands frá 1. ágúst 1978 að telja. 

S. d. var Birgi Ágústssyni veitt lausn úr kennarastöðu við Menntaskólann á 
Akureyri frá 1. sept. 1978 að telja, samkvæmt eigin ósk hans. 

S. d. var Hjalti Zophoníasson, fulltrúi, skipaður til að vera deildarstjóri í dóms- 
og kirkjumálaráðuneytinu frá 15. júní 1978 að telja. 

30. júní var Ólafur Bjarnason, prófessor, skipaður til þess að vera yfirlæknir 
við Rannsóknastofu Háskólans í meinafræði frá og með 1. júlí 1978 að telja. 

S. d. var Ragnhildur E. Þórðardóttir, fulltrúi, skipuð til þess að vera deildar- 
stjóri í Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu frá og með 1. júlí 1978 að telja. 

S. d. var Tómas Ingi Olrich skipaður aðstoðarskólameistari við Menntaskólann 
á Akureyri um fimm ára skeið frá 1. september 1978 að telja. 

S. d. var Benedikt Sigurðssyni, lyfjafræðingi, veitt leyfi til reksturs lyfjabúðar 
í Keflavík frá og með 1. október 1978 að telja. 

4. júlí voru eftirtaldir læknar skipaðir til þess að vera héraðslæknar frá 1. júlí 
1978 til næstu fjögurra ára sbr. 6. gr. 2. tl. laga nr. 57/1978, um heilbrigðisþjónustu: 
Skúli Johnsen, borgarlæknir, héraðslæknir í Reykjavíkurhéraði, Friðrik J. Friðriks- 
son, læknir, héraðslæknir í Norðurlandshéraði vestra, Ólafur H. Oddsson, læknir, 
héraðslæknir í Norðurlandshéraði eystra, Guðmundur Sigurðsson, læknir, héraðs- 
læknir í Austurlandshéraði, Ísleifur Halldórsson, læknir, héraðslæknir í Suðurlands- 
héraði. 

óð. júlí var Kristín Halla Jónsdóttir skipuð lektor í þróunarsálfræði við Kennara- 
háskóla Íslands frá 1. ágúst 1978 að telja. Jafnframt var Gestur Þorgrímsson skipaður 
lektor í myndlistum við Kennaraháskólann frá 1. september 1978 að telja. 

S. d. var Garðar Halldórsson, yfirarkitekt, skipaður til að vera húsameistari 

ríkisins frá og með 1. janúar 1979 að telja. 
7. júlí var cand. med. et chir. Marinó Pétri Hafstein veitt leyfi til þess að mega 

stunda almennar lækningar hér á landi. 
S. d. var cand. med. et chir. Samúel J. Samúelssyni veitt leyfi til þess að stunda 

almennar lækningar hér á landi. 
S. d. var cand. med. et chir. Guðjóni S. Vilbergssyni veitt leyfi til þess að stunda 

almennar lækningar hér á landi. 
S. d. var cand. med. et chir. Gunnari Inga Gunnarssyni veitt leyfi til þess að 

mega stunda almennar lækningar hér á landi. 
S. d. var cand. med et chir. Stefáni Egger!ssyni veiti leyfi til þess að mega 

stunda almennar lækningar hér á landi. 

12. júlí var séra Marinó Kristinssyni, að eigin ósk, veitt lausn frá embætti 
sóknarprests í Sauðanesprestakalli frá 1. október 1978 að telja. 

13. júlí var Sigurlaug Sigurðardóttir skipuð kennari við Menntaskólann við 
Sund frá 1. ágúst 1978 að telja. 

17. júlí var Kristófer Þorleifsson. læknir, skipaður til þess að vera héraðslæknir 
í Vesturlandshéraði frá 1. júlí 1978 tl næstu fjögurra ára sbr. 6. gr. 2. tl. laga nr. 
ö7/1978 um heilbrigðisþjónustu. 

19. júlí var Thomas Hallberg skipaður kjörræðismaður Íslands í Portimao. 
20. júlí var cand. med. et chir. Guðmundi Benediktssyni veitt leyfi til þess að 

mega stunda almennar lækningar hér á landi. 
S. d. var cand. med. et chir. Marcella Inguez Rojas veitt leyfi til þess að stunda 

almennar lækningar hér á landi. 

21. júlí var Kjartan Ólafsson, læknir, skipaður til þess að vera héraðslæknir í 
Reykjaneshéraði frá 1. júlí 1978 til næstu fjögurra ára sbr. 6. gr. 2. tl. laga nr. 
57/1978 um heilbrigðisþjónustu. 

S. d. tók Pétur Eggerz við starfi sendiherra Íslands í Bonn frá 1. október 1978



1166 

að telja. Níels P. Sigurðsson, sem gegnt hefur sendiherrastörfum í Bonn, mun flytj- 

ast til starfa í utanríkisráðuneytinu. 

25. júlí var Sigrún Þorsteinsdóttir skipuð kennari við Fjölbrautaskóla Suður- 

nesja í Keflavík frá 1. ágúst 1978 að telja. 
S. d. var Sigurður E. Þorvaldsson, læknir, skipaður lektor í almennri hand- 

læknisfræði við tannlæknadeild Háskóla Íslands um fimm ára skeið frá 1. september 

1978 að telja. 
26. júlí voru Guðmundur Sophusson, lögfræðingur, og Hlöðver Kjartansson, 

lögfræðingur, skipaðir til þess að vera fulltrúar við embætti bæjarfógetans í Hafnar- 
firði, Garðakaupstað og á Seltjarnarnesi og sýslumannsins í Kjósarsýslu frá 1. ágúst 

1978 að telja. 
27. júlí var Aðalbjörg Björnsdóttir, B.A., skipuð kennari við Fjölbrautaskólann 

í Breiðholti frá 1. ágúst 1978 að telja. 
S. d. var Bryndís Jónsdóttir, fulltrúi, skipuð til að vera deildarstjóri í dóms- 

og kirkjumálaráðuneytinu frá 1. ágúst 1978 að telja. 
S. d. var Vigfúsi Magnússyni veitt lausn frá embætti héraðslæknis í Vík í Mýr- 

dal frá og með 1. október 1978 að telja. 
S. d. var Guðmunda Ögmundsdóttir skipuð til að vera deildarstjóri í land- 

búnaðarráðuneytinu frá 1. ágúst 1978 að telja. 
Í júlímánuði lést Kemal Noyan, kjörræðismaður Íslands með aðalræðisstigi í 

Ankara. 
1. ágúst var Guðmundur Magnússon skipaður fræðslustjóri í Austurlandsum- 

dæmi frá 1. júlí 1978 að telja, sbr. lög nr. 63/1974, um grunnskóla. 
S. d. var Sigurður Richter, cand. seient., skipaður í stöðu sérfræðings í sníkju- 

dýrafræði við Tilraunastöð Háskólans í meinafræði að Keldum frá 1. ágúst 1978 að 

telja. 
10. ágúst var Gunnar Bjarnason, sérfræðingur, skipaður til að vera deildarstjóri 

við eftirlitsdeild Rannsóknarstofnunar landbúnaðarirs frá 1. september 1978 að telja. 
11. ágúst var cand. med. et chir. Stefáni Finnssvni veitt leyfi til þess að mega 

stunda almennar lækningar hér á landi. 
14. ágúst var Gerður Steinþórsdóttir skipuð kennari við Flensborgarskólann í 

Hafnarfirði, fjölbrautaskóla, frá 1. september 1978 að telja. 
15. ágúst var gefin út löggilding handa Helgu Guðmundsdóttur til þess að vera 

dómtúlkur og skjalaþýðandi úr og á dönsku. 
18. ágúst var gefin út löggilding handa Lovísu Kristjánsdóttur til þess að vera 

dómtúlkur og skjalaþýðandi úr og á dönsku. 
S. d. var Leifi Dungal, lækni, veitt leyfi til þess að mega starfa sem sérfræð- 

ingur í heimilislækningum hér á landi. 
S. d. var cand. med. et chir. Páli N. Þorsteinssyni veitt leyfi til þess að mega 

stunda almennar lækningar hér á landi. 
22. ásúst var gefin út löggilding handa Guðmundi Eiríkssyni til þess að vera 

dómtúlkur og skjalaþýðandi úr og á ensku. 
23. ágúst var Ólafur Ásgeirsson skipaður skólameistari Fjölbrautaskólans á 

Akranesi frá 1. september 1978 að telja. 
25. ágúst var Grétari Hrafni Harðarsyni, dýralækni, veitt leyfi til að stunda 

dýralækningar hér á landi. 
29. ágúst var Gylfa Garðarssyni, lyfjafræðingi, veitt leyfi til reksturs lyfjabúðar 

á Hellu frá og með 1. janúar 1978 að telja. 
30. ágúst var dr. Gunnari Erni Guðmundssyni, dýralækni, veitt leyfi til þess að 

stunda dýralækningar hér á landi. 
31. ágúst var Gunnari Má Gunnarssyni, dýralækni, veitt leyfi til þess að stunda 

dýralækningar hér á landi.
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S. d. voru Anna S. Þórhallsdóttir, fulltrúi, og Jón Skaftason, lögfræðingur, 
skipuð deildarstjórar í viðskiptaráðuneytinu frá 1. september 1978 að telja. 

1. sept. skipaði forseti Íslands Ólaf Jóhannesson, alþingismann, formann Fram- 
sóknarflokksins, forsætisráðherra og ráðherra með honum alþingismennina Benedikt 
Gröndal, Hjörleif Guttormsson, Kjartan Jóhannsson, Magnús H. Magnússon, Ragnar 
Arnalds, Steingrím Hermannsson, Svavar Gestsson og Tómas Árnason. Jafnframt var 
gefin út auglýsing um skipting starfa ráðherra. 

S. d. var Guðbrandur Kjartansson, læknir, skipaður til þess að vera læknir við 

heilsugæslustöð á Höfn í Hornafirði frá og með 1. september 1978 að telja. 

S. d. var Auðbergur Jónsson, læknir, skipaður til þess að vera læknir við heilsu- 
sæslustöð á Höfn í Hornafirði frá og með 1. september 1978 að telja. 

S. d. tók Benedikt Ásgeirsson, fulltrúi í utanríkisráðuneytinu, við störfum sem 
sendiráðsritari í sendiráði Íslands í Bonn. 

4. sept. lést dr. Alphons Wiederkehr, kjörræðismaður Íslands í Miúnchen. 
5. sept. var gefin út löggilding handa Jóhanni Guðnasyni til þess að vera dóm- 

túlkur og skjalaþýðandi úr og á þýsku. 

S. d. var gefin út löggilding handa Miyako Kashima Þórðarson til þess að vera 
dómtúlkur og skjalaþýðandi úr og á japönsku. 

7. sept. var Baldri Guðmundssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 
héraðsdómi. 

12. sept. var gefin út löggilding handa Elínu Konráðsdóttur til þess að vera 
dómtúlkur og skjalaþýðandi úr og á dönsku. 

S. d. var séra Kristjáni Val Ingólfssyni, að eigin ósk, veitt lausn frá embætti 
sóknarprests í Raufarhafnarprestakalli í Þingeyjarprófastsdæmi frá 1. október 1978 
að telja. 

S. d. var Gunnlaugur B. Geirsson, læknir, skipaður dósent í meinafræði við 
tannlæknadeild Háskóla Íslands um fimm ára skeið frá 1. september 1978 að telja. 

15. sept. tók Sveinn Björnsson, sendiráðunautur í sendiráði Íslands í Bonn, við 
störfum sem sendiráðunautur í utanríkisráðuneytinu. 

19. sept. var Carl Wilhelm Cullman skipaður kjörræðismaður Íslands með vara- 
ræðisstigi í Helsingborg. 

20. sept. var cand. med. et chir. Friðriki Vagni Guðjónssyni veitt leyfi til þess 
að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

21. sept. var Björn Leifland skipaður kjörræðismaður Íslands í Helsingborg. 
25. sept. var Ragnari Halldóri Hall, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 

héraðsdómi. 
S. d. var Ásgeiri Pétri Ásgeirssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 

héraðsdómi. 
S. d. var Björn Jósef Arnviðarson, lögfræðingur, skipaður til þess að vera 

fulltrúi við embætti bæjarfógetans á Akureyri og í Dalvík og sýslumannsins í Eyja- 
fjarðarsýslu frá 1. október 1978 að telja. 

S. d. var Júlíus Kristinn Magnússon, lögfræðingur, skipaður til þess að vera 
fulltrúi við embætti bæjarfógetans á Akureyri og í Dalvík og sýslumannsins í Eyja- 
fjarðarsýslu frá 1. október 1978 að telja. 

29. sept. afhenti Ingvi S. Ingvarsson forseta Albaníu Haxhi Lleshi trúnaðarbréf 
sitt sem sendiherra Íslands í Albaníu með aðsetri í Stokkhólmi. 

4. okt. var Skúli Ævarr Steinsson skipaður til þess að vera forstöðumaður 
Hegningarhússins í Reykjavík frá 1. nóvember 1978. 

6. okt. réð utanríkisráðuneytið Svein Björnsson, deildarstjóra í viðskiptaráðu- 
neytinu, í stöðu viðskiptafulltrúa í utanríkisþjónustu Íslands, með aðsetri í París, 
fyrir tímabilið 20. október 1978 til 30. september 1980. 

19. okt. var Shahram Firoozmand (breskum ríkisborgara) veitt takmarkað og
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tímabundið leyfi til þess að mega stunda almennar tannlækningar í Neskaupstað 

til 19. október 1979 að telja. 

20. okt. var cand. med. et chir. Ólafi R. Ingimarssyni veitt leyfi til þess að mega 

stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var cand. med. et chir. Guðmundi Snorra Ingimarssyni veitt leyfi til þess 

að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var cand. med. ei chir. Einari Oddssyni veitt leyfi til þess að mega stunda 

almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var cand. med. et chir. Ólafi Pétri Jakobssyni veitt leyfi til þess að mega 

stunda almennar lækningar hér á landi. 

23. okt. var cand. med. et chir. Sveini Kjartanssyni veitt leyfi til þess að mega 

stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var cand. med. et chir. Jóhannesi Björnssyni veitt leyfi til þess að mega 

stunda almennar lækningar hér á landi. 

31. okt. var Bergþóru Ragnarsdóttur, lækni, veitt leyfi til þess að mega starfa 

sem sérfræðingur í svæfingum og deyfingum hér á landi. 

S. d. var cand. med. et chir. Jósep Blöndal veitt leyfi til þess að mega stunda 

almennar lækningar hér á landi. 

1. nóv. tók Níels P. Sigurðsson, sem gegnt hefur sendiherrastörfum í Bonn síðan 

á öndverðu ári 1976, við störfum í utanríkisráðuneytinu. 

9. nóv. var gefin út löggilding handa Hildi Hafstað til þess að vera dómtúlkur 

og skjalaþýðandi úr og á rússnesku. 

3. nóv. var cand. med. et chir. Einari Brekkan veitt leyfi til þess að mega stunda 

almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var cand. med. et chir. Sigurði Samúel Sigurðssyni veitt leyfi til þess að 

mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var cand. odont. Ragnari Ó. Steinarssyni veitt leyfi til þess að mega stunda 

tannlækningar hér á landi. 

7. nóv. var Birni Ólafi Hallgrímssyni, cand. juris, veitt leyfi til málflutnings 

fyrir héraðsdómi. 

8. nóv. var Kjartani J. Jóhannssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sein 

sérfræðingur í heimilislækningum hér á landi. 

S. d. var cand. med. et chir. Einari Sindrasyni veitt leyfi til þess að mega stunda 

almennar lækningar hér á landi. 

9. nóv. var Árna Valdimari Þórssyni, lækni, veitt leyfi til þess að mega starfa 

sem sérfræðingur í efnaskiptalækningum barna sem hliðargrein barnalækninga. 

14. nóv. var Guðmundur Eiríksson, aðstoðarþjóðréttarfræðingur utanríkisráðu- 

neytisins, skipaður deildarstjóri í utanríkisráðuneytinu, án flutningsskyldu, frá og 

með 1. desember 1978 að telja. 

S. d. voru Hildur Thorarensen og Soffía Ingadóttir skipaðar til að vera deildar- 

stjórar í Hagstofu Íslands frá 1. september 1978 að telja. 
15. nóv. var Einari Sindrasyni, lækni, veitt leyfi til þess að mega starfa sem 

sérfræðingur í háls-, nef- og eyrnalækningum hér á landi. 

17. nóv. var Harald Hansen skipaður kjörræðismaður Íslands með vararæðis- 

stigi í Odense. 
S. d. afhenti Pétur Eggerz Walter Scheel, forseta Sambandslýðveldisins Þýska- 

lands, trúnaðarbréf sitt sem sendiherra Íslands í Sambandslýðveldinu Þýskalandi. 

Ss. d. var Sigurður Gíslason, arkitekt, skipaður til að vera yfirarkitekt við 

embætti húsameistara ríkisins frá og með 1. janúar 1979 að telja. 

S. d. var Magnús K. Sigurjónsson, arkiteki, skipaður til að vera deildararkitekt 

við embætti húsameistara ríkisins frá og með 1. janúar 1979 að telja.
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21. nóv. var cand. med. et chir. Eggerti Jónssyni veitt leyfi til þess að mega 
stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var cand. odont. Stefáni Haraldssyni veitt leyfi til þess að mega stunda 
tannlækningar hér á landi. 

S. d. var cand. odoni. Ólöfu Regínu Torfadóttur veitt leyfi til þess að mega 
stunda tannlækningar hér á landi. 

22. nóv. var dr. Gunnari Thoroddsen og Ólafi Jóhannessyni, forsætisráðherra, 
samkvæmt ósk þeirra, veitt lausn frá prófessorsembættum í lagadeild Háskóla Ís- 
lands frá 1. nóvember 1978 að telja. 

S. d. var Guðrún Kvaran, cand mag., skipuð í stöðu sérfræðings við Orðabók 
Háskólans frá 1. janúar 1979 að telja. 

23. nóv. var Úlfur Ragnarsson, settur yfirlæknir, skipaður til þess að vera 
yfirlæknir við Kristneshæli, Eyjafirði, frá 1. janúar 1979 að telja. 

S. d- var Arne Nielsen, samkvæmt eigin ósk, veitt lausn frá störfum sem kjör- 
ræðismanni Íslands með vararæðisstigi í Odense. 

S. d. afhenti Pétur Thorsteinsson Ziaur Rahmann, hershöfðingja, forseta Al- 
þýðulýðveldisins Bangladesh, trúnaðarbréf sitt sem sendiherra Íslands í Bangladesh 
með aðsetri í Reykjavík. 

24. nóv. lést Valdemar Thorning-Petersen kjörræðismaður Íslands með vara- 
ræðisstigi í Kolding. 

28. nóv. var Jean-Claude Schalburg skipaður kjörræðismaður Íslands í Lyon. 
30. nóv. var cand. med. et chir. Sigurði Stefánssyni veitt leyfi til þess að mega 

stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var Þórhalli B. Ólafssyni veitt lausn frá embætti héraðslæknis í Hvera- 
gerði frá og með 1. febrúar 1979 að telja. 

1. des. var Erlingur Ólafsson, skordýrafræðingur, skipaður í stöðu sérfræðings 
við dýrafræðideild Náttúrufræðistofnunar Íslands frá 1. janúar 1979. 

S. d- var cand. med. et chir. Þráni Rósmundssyni veitt leyfi til þess að megá 
stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var cand. med. et ehir. Bjarna Torfasyni veitt leyfi til þess að mega stunda 
almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var cand. med. et chir. Jóni Þóri Sverrissyni veitt leyfi til þess að mega 
stunda almennar lækningar hér á landi. 

4. des. var gefið út veitingarbréf handa sira Gunnari Kristjánssyni til þess að 
vera sóknarprestur í Reynivallaprestakalli í Kjalarnessprófastsdæmi frá 1. desember 
1978 að telja. 

S. d. var cand. med. et ehir. Aðalbirni Þorsteinssyni veitt leyfi til þess að mega 
stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var cand. med. ei chir. Þorsteini Jóhannessyni veitt leyfi til þess að mega 
stunda almennar lækningar hér á landi. 

8. des. var gefið út takmarkað og tímabundið leyfisbréf, skv. 25. gr. laga nr. 
50/1978, um vátryggingastarfsemi, handa Peter J. Constable, enskum ríkisborgara, 
f. 11. okt. 1989, til þess að mega starfa sem tryggingastærðfræðingur fyrir Alþjóða- 
Liftryggingarfélagið hf., til eins árs frá og með 5. júní 1978 að telja. 

S. d. var Jóni Sigtryggssyni veitt lausn frá prófessorsembætti í tannlæknadeild 
Háskóla Íslands fyrir aldurs sakir frá 1. janúar 1979 að telja. 

11. des. var Ólafi Hanssyni veitt lausn frá prófessorsembætti í sagnfræði við 
heimspekideild Háskóla Íslands fyrir aldurs sakir frá 1. júlí 1979 að telja. 

12. des. var Robert Daniel Matkin skipaður kjörræðismaður Íslands með vara- 
ræðisstigi í Dallas, Texas. 

14. des. var Kristjáni Sigurðssyni, lækni, veitt leyfi til þess að mega starfa 
sem sérfræðingur í kvensjúkdómum og fæðingarhjálp.
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19. des. var Guðrúnu Ernu Hreiðarsdóttur, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutn- 

ings fyrir héraðsdómi. 

90. des. var Helgi Gíslason skipaður sendiráðunautur í utanríkisþjónustu Ís- 

lands frá 1. janúar 1979 að telja. 
91. des. var gefið út veitingarbréf handa síra Auði Eir Vilhjálmssyni fyrir 

Kirkjuhvolsprestakalli í Rangárvallaprófastsdæmi. 

27. des. var Sigurjón Jónsson, lyfjafræðingur, skipaður til þess að vera for- 

stöðumaður (yfirlyfjafræðingur) lyfjaeftirlits ríkisins frá og með 1. janúar 1979 

að telja. 
S. d. var Erlendur Lárusson, tryggingastærðfræðingur, skipaður til þess að 

vera forstöðumaður Tryggingaeftirlitsins frá og með 1. janúar 1979 að telja. 

S. d. var Magnúsi Ólafssyni veitt leyfi til þess að mega stunda almennar lækn- 

ingar hér á landi. 

Nr. 466. 
SENDIHERRAR OG RÆÐISMENN 

Sendiherrar. 

6. apríl afhenti hr. Chen Feng forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem sendiherra 

Kína á Íslandi. Um leið lét hr. Chen Tung af störfum sem sendiherra Kína á Íslandi. 

S. d. afhenti frú Annemarie Lorentzen forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem 

sendiherra Noregs á Íslandi. Um leið lét Olav Lydvo af störfum sem sendiherra. 

Noregs á Íslandi. 
12. apríl afhenti hr. G.-G. Swell forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem sendiherra 

Indlands á Íslandi með aðsetri í Osló. Um leið lét dr. KS. Shelvankar af störfum 

sem sendiherra Indlands á Íslandi. 
S. d. afhenti hr. Jerzy Roszak forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem sendiherra 

Póllands á Íslandi með aðsetri í Osló. Um leið lét hr. Romuald Poleszezuk af störf- 

um sem sendiherra Póllands á Íslandi. 

26. maí var frú Stana Dragoi veitt viðurkenning til þess að vera sendiherra 

Rúmeníu á Íslandi með aðsetri í Kaupmannahöfn. 

8. júní afhenti hr. André Teixeira de Mesquita forseta Íslands trúnaðarbréf sitt 

sem sendiherra Brailíu á Íslandi með aðsetri í Osló. Um leið lét hr. José Osvaldo de 

Meira Penna af störfum sem sendiherra Brasilíu á Íslandi. 

s. d. afhenti hr. Bashkim Dino forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem fyrsti sendi- 

herra Albaníu á Íslandi. Sendiherrann hefur aðsetur í Stokkhólmi. 

5. júlí afhenti hr. Chet Navarat forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem fyrsti 

sendiherra Thailands á Íslandi. Sendiherrann hefur aðsetur í Kaupmannahöfn. 

S. d. afhenti hr. Chon Gi Gap forseta Íslands. trúnaðarbréf sitt sem sendiherra 

Alþýðulýðveldisins Kóreu á Íslandi með aðsetri í Stokkhólmi. Um leið lét hr. Kil 

Jai Gyong af störfum sem sendiherra Alþýðulýðveldisins Kóreu á Íslandi. 

24. júlí var hr. Brahim Turki veitt viðurkenning til þess að vera sendiherra 

Túnis á Íslandi með aðsetri í Stokkhólmi. 
28. júlí afhenti hr. Francois Desbans forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem sendi- 

herra Frakklands á Íslandi. Um leið lét hr. Jacques Pradelles de Latour Dejean af 

störfum sem sendiherra Frakklands á Íslandi. 

s. d. afhenti hr. Svante Törnvall forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem sendi- 

herra Chile á Íslandi með aðsetri í Stokkhólmi. Um leið lét hr. Mario Rodriguez 

Altamirano af störfum sem sendiherra Chile á Íslandi. 

12. október afhenti frú Ethel Wiklund forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem
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sendiherra Svíþjóðar á Íslandi. Um leið lét hr. Olof R. Kaijser af störfum sem sendi- 
herra Svíþjóðar á Íslandi. 

S. d. afhenti hr. Justice Maksum-ul Hakim forseta Íslands trúnaðarbréf sitt 
sem sendiherra Bangladesh með aðsetri í Stokkhólmi. 

S. d. afhenti hr. Roger Hastert forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem sendiherra 
Luxemborgar á Íslandi með aðsetri í London. Um leið lét hr. André Philippe af 
störfum sem sendiherra Luxemborgar á Íslandi. 

1. nóvember afhenti frk. Hava Haverli forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem 
sendiherra Ísraels á Íslandi með aðsetri í Osló. Um leið lét hr. David Z. Rivlin af 
störfum sem sendiherra Ísraels á Íslandi. 

16. nóvember var hr. Joel Wanyoike veitt viðurkenning til þess að vera sendi- herra Kenya á Íslandi með aðsetri í Stokkhólmi. 
21. nóvember afhenti hr. Richard A. Ericson, Jr. forseta Íslands trúnaðarbréf 

sitt sem sendiherra Bandaríkja Ameríku á Íslandi. Um leið lét hr. James J. Blake 
af störfum sem sendiherra Bandaríkja Ameríku á Íslandi. 

30. nóvember afhenti hr. Masahisa Takigawe forseta Íslands trúnaðarbréf sitt 
sem sendiherra Japans á Íslandi. Um leið lét hr. Eiji Tokura af störfum sem sendi- 
herra Japans á Íslandi. 

20. desember var dr. Gonzalo Fernandez-Puyó veitt viðurkenning til þess að vera 
sendiherra Perú á Íslandi með aðsetri í London. 

Ræðismenn. 

30. janúar var Þorgrími Þorgrímssyni veitt viðurkenning sem kjörræðismanni 
Chile í Reykjavík. 

18. júlí var Þórði Gunnarssyni veitt viðurkenning sem umboðskjörræðismanni 
Frakklands á Akureyri. 

25. júlí var hr. Áka Heinz Haraldssyni veitt viðurkenning til þess að vera um- 
boðskjörræðismaður Frakklands í Vestmannaeyjum. 

1. desember var hr. Eyþóri Hallssyni veitt lausn samkvæmt eigin ósk sem kjör- 
ræðismanni Noregs með vararæðisstigi á Siglufirði. 

Nr. 467. 
SKRÁ 

um ný hlutafélög samkvæmt lögbirtingablaði 1978. 

Tbl. nr 
Acta rafeindasamsetning hf., Hafnarfirði .................... 4 
Áhugafélag um sykuriðnað hf., Reykjavík ...........0.).... 99 
Anna hf., Stykkishólmi ..............00.000.00.. 00. 25 
Á. Óskarsson £ Co. hf., Mosfellshreppi, Kjósarsýslu „........))) 15 
Appolon hf., Reykjavík ...........0.000.0 0. 39 
Árbót hf. Reykjavík .........00000 38 
Árni Ólafsson hf., Kópavogi ........0...0000 2 
Arol hf., Keflavík ................. 10 
Ásberg hf., Reykjavík .........0.....0 55 
Asiaco hf., Reykjavík ...........0..0.00..00.. 0. 75 
Ax hf., Garðabæ ............... 0. 65 

Bakkavík hf., Reykjavík ..............00.0....0 0. 29 
Bás hf., Reykjavík ..............0..0... 0. 37



Belgjagerðin hf., Reykjavík .........0000000 00... ee ner... 

Bene hf., Hafnarfirði .......00000000000n nes nerrer erna 

Bergfell hf., Kópavogi .......000000r.en enn nr neee 

Berg hf., Keflavík .......0.00200eenenennenrnnenenenrrnrnrn rr 

Bílaleiga Keflavíkur hf., Keflavík ........0000000 00... 00... 

Bjallan hf., Reykjavík .......000000000eeneeennrrrneer nr 

Blikksmiðja Austurbæjar hf., Reykjavík ........0000.0...... 

Blikksmiðja Bjarna Ólafssonar hf., Reykjavík .......0000... 

Bókabúð Böðvars hf., Hafnarfirði ........0000000.00.00.0... 

Bókagerðin Arnar — Berg hf., Reykjavík .....0.0.00000000.. 

Bóka- og gjafabúðin hf., Þorlákshöfn, Árnessýslu ............ 

Bókás hf., Ísafirði ......0000000000 00. arnar nn 

Bókhaldsskrifstofan hf., Dalvík .......000000 00 nn... 0000... 

Borgarás hf., Borgarnesi ......0000ee.neennrenneernner er 

Brimborg hf., Reykjavík .........0%20000enecernvnneen re... 

Bútækni hf., Vík í Mýrdal, Vestur-Skaftafellssýslu .......... 

Byggingafélagið Hellufell hf., Seyluhreppi, Skagafjarðarsýslu .. 

Byggingafélagið Þristur hf., Kópavogi .....0..00000......... 

BYKO hf., Kópavogi ......000000000 re enn rr rr 

Dögg hf., Hafnarfirði ........0..000000 0000. eeen nn... 

Efnaverksmiðjan Atlas hf., Reykjavík ......00.0000000...0.. 

Eitill hf., Kópavogi ......00000000enneennnrrnnrr annt 

Eyjaprent hf., Vestmannaeyjar ........00000000een enter 000. 

Eykur hf., Reykjavík ........00000.0 eee neneenrnrnrn renn 

Eykur hf., Vík í Mýrdal, Vestur-Skaftafellssýslu .............- 

Eyrar hf., Patreksfirði, Barðastrandarsýslu ........0000000... 

Eyri hf., Akureyri .........0000000eeneanrnrennrr nennt 

Faxavélar hf., Kópavogi ........000000000 ennta... 

Fell hf., Akureyri .......0000.0000reennenvrsenn rr 

Ferðamiðstöð Austurlands hf., Egilsstaðakauptúni ............ 

Ferðaskrifstofan Olympo hf., Reykjavík ..........00000.0.0.... 

Fjörval hf., Reykjavík .....0.0.000000eernennr nr nn 

Flugfar hf., Reykjavík .......0000%0eeennnneenrnneern ner 

Fótótækni hf., Reykjavík .......00000000 ene er rr 

Framtak Byggingaverktakar hf., Akureyri ........00000000.. 

Framtak Byggingaverktakar hf., Sauðárkróki ...........00... 

G. Ákason hf., Reykjavík ......0.000.0.0 00 ee neee 

Garðagróður hf., Mosfellssveit, ........00002000...ee ee... 00... 

Garðaprjón hf., Garðakaupstað ........00000 0000... 0. 000... 

Garðaval hf., Mosfellssveit ........0000000. en nn ern ... 

Gát hf., Reykjavík .......00000000 00 eeen neerrnnnnnr rr 

G. Hinriksson hf., Reykjavík .......00200000 0... ee nn... 

Greifinn hf., Akranesi .......00.00000 00 nv ee nenaven nn... 

Grettistak hf., Sauðárkróki ........2..0000000 0. ene... 

Gröftur hf., Neskaupstað .......00000000 000 senn... 

Gullkistan hf., Reykjavík .......0.000200 0. venner e en... 

Hafnarey hf., Breiðdalsvík Suður-Múlasýslu ........2......- 

Hafnarröst hf., Patreksfirði, Barðarstrandarsýslu ............



Haförn hf., Vestmannaeyjum .............0.0..0000 000. 
Hagsýn hf., Hafnarfirði ..................0.00.000000 
Hagsýsla hf., Reykjavík ............0000...00 000. 

Lagmetisiðjan Garði hf., Gerðahreppi, Gullbringusýslu ...... 
Leik- og ritföng hf., Reykjavík ..............0.00000000.. 
Lindin hf., Seltjarnarneskaupstað ..............000000.00.. 
Listsmiðjan hf., Kópavogi .............0...0..000.000
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Málaraverktakar Guðmundur og Bjarni hf., Kópavogi ........ 

Málmur hf., Hafnarfirði ..........2000000 0000 nenna 

Málun hf., Reykjavík ......000200000.0n0nen unun 

Manus hf., Reykjavík .......00000000eennenennnrr renn 

Melbær hf., Kjósarsýslu .......02.000000 0000 nr. 

Mjöl hf., Hvammstanga, Húnavatnssýslu ..........0000000... 

Mótatækni hf., Reykjavík .........00000000 00 eeen nn 

Múrverk hf., Borgarnesi, Mýrarsýslu ........000020. 00.00.0000. 

Njörvi hf., Reykjavík ......0000000 00. nn nnnsere rennt... 

Norðurströnd hf., Skagaströnd, Húnavatnssýslu .............. 

Númi hf., Hafnarfirði .......0.0200000 000 0n ennta. 

Nýtni hf., Reykjavík ........00.0000 0. nnnnnnrn err 

Ofnasmiðja Suðurlands hf., Hveragerði, Árnessýslu .......... 

Ólafur Guðnason hf., Reykjavík .......000000 00... 00... 

Ólafur Ketilsson hf., Laugarvatni, Laugardalshreppi, Árnessýslu 

Ómar og Pálmi hf., Hafnarfirði .........000000 00... 0... 0... 

Penelópa hf., Reykjavík .......02220220neeeerrr rennt. 

Perla hf., Akranesi ........20000000n senn 

Perlusteinsvinnslan hf., Borgarnesi, Mýra- og Borgarfjarðars. .. 

Pétursvör hf., Bíldudal, Suðurfjarðarhreppi, Barðastrandars. .. 

Prentstofan Blik hf., Reykjavík ....00.000200 00 een. enn 

Prisma-offset hf., Hafnarfirði ........02.000000 00 eee... 

Prjónastofan Malin hf., Hafnahreppi, Gullbringusýslu ........ 

Raflausn hf., Egilsstaðakauptúni, Suður-Múlasýslu ...........- 

Rá hf., Árnessýslu .......0.00.00. erat nt 
Reisn hf., Reykjavík ........2000000 00 nes nnnnn enn 

Rif hf., Rifi, Neshreppi utan Ennis, Snæfellsness- og Hnappad.s. 

Rörverk hf., Hellu, Rangárvallasýslu .......00..00000000000.. 

Röskva hf., Árnessýslu .....000000000nnnenrnr er 

Salt hf., Reykjavík .......0..00000 een rr 

Saumastofan Framtak hf., Selfossi, Árnessýslu .............. 

Saumastofan Hrund hf., Vopnafirði, N-Múlasýslu ............ 

Saumastofan Nálin hf., Borgarfirði, Norður-Múlasýslu ........ 

Set hf., Selfossi, Árnessýslu 22.20.0000... 000 nur nr 

S.G. hljómplötur hf., Reykjavík ......00000000. 0000... 

Skorri hf., Reykjavík .......2..2000000 nn ee nnnn rr 

Sif hf., Hvammstanga, Húnavatnssýslu ......00.00000000..... 

Sigurður H. Egilsson hf., Reykjavík .......000000 0... 0........ 

Sigurður Kr. Árnason hf., Seltjarnarneskaupstað ............ 

Sigurður og Jóhannes hf., Ísafirði .........00000000. 000... 

Sigurjón Sighvatsson og Co. hf., Reykjavík 20.02.0000... 

Smáfólk hf., Reykjavík ....00000000000 0000 nn 

Snorrabakari hf., Hafnarfirði ........0000200 000. enn 

Sólnes hf., Hafnarfirði ........0.0000000 000 

Steinsmíði hf., Njarðvík .......0000000000 nn eeen 

Steinsteypan hf., Húsavík 22.02.0000... 000 enn ne enn



Tbl. nr 

Stjarnan hf., Reykjavík .........0....0%200. 0. ne 60 
Strandaverk hf., Strandasýslu .........0.00.0.0...00 00... Z 
Strax hf., Reykjavík .............0..00000 000... 60 
Strönd hf., Barðastrandarsýslu ..............0.... 0000... 27 
Stöð hf., Grundarfirði, Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu ...... 25 
Sæfari hf., Akranesi ...........0.02..000 0 103 
Sæfaxi hf., Vestmannaeyjum ........0000.000. 0. 4 
Sæfell hf., Stvkkishólmi, Snæfellsness- og Husppadalss. ...... 103 
Sæljón hf., Akureyri .............0000 0000. 38 
Sæmundur hf., Reykjavík .........0000.00. 00... 8 

Teiknistofan hf., Reykjavík ........0...00.0 000. 8 
Tónkvísl hf., Reykjavík ..........20.....00 00. 99 
Trefjar hf., Hafnarfirði ...........00.0.0.. 000 16 
Tréhúsið hf., Akranesi ...............0.00. 0. 25 

Trékó hf., Kópavogi ................000 00 60 
Trésmiðjan Viðarfell hf., Vopnafirði ........................ 65 

Tréverk hf., Vestmannaeyjum ..........00...00 000... 4 
T. Sigurðsson á Co. hf., Kópavogi ........0.00000 00. 27 
Tækniþjónustan hf., Egilsstaðahreppi, Suður-Múlasýslu ........ 32 
Tölvun hf., Reykjavík ........0.000. 0... 57 

Úlfar Guðjónsson hf., Hafnarfirði ................0.0.0.0..... 57 
Útgerðarfélagið Bjarg hf., Grindavík ...........0000.0.00.... 15 

Valfóður hf., Reykjavík ........00...0.00 00 85 
Vélaborg hf., Reykjavík ............0.0020. 0. vn. 17 
Véla og tækjaleigan hf., Reykjavík .............0.......... 8 
Véla- og tækjaþjónustan hf., Reykjavík ...........000.0000... 17 
Vélsmiðjan Smári hf., Hafnarfirði .....................00.0..... 2 
Verkfræðistofa Guðmundar og Kristjáns hf., Reykjavík ...... 55 
Verkfræðistofa Karls Ragnars og Einars Tjörva hf., Akureyri 11 
Verkfræðistofan Burður hf., Reykjavík ...........0.000..0.... 33 
Verslunin Glaumbær hf., Reykjavík ..........0.0.0.00000.000.. 8 
Verktakar og Vinnuvélar Súlur hf.,, Akureyri .............. 38 
Verktakinn hf., Seyluhreppi, Skagafjarðarsýslu .............. 73 
Vin hf., Hveragerði, Árnessýslu ...........0....0000 0... 60 
Vinnuvélar hf., Húsavík ..............20..0. 0. 11 

Vökvaleiðslur £ tengi hf., Reykjavík ...........0.0000..... 25 

X-Brautir og gluggatjöld hf., Reykjavík .................... 20 

Ýlir hf., Dalvík ............20.00. ln 38 

Z-Gardínubrautir hf., Reykjavík ..........2.0.00..0.0000000. 0... 25 

Þinur hf., Akureyri ...............0.000. 0... 103 

Ögur hf., Akureyri .........00....0. 00. 99 
Ösp hf., Reyðarfirði, Suður-Múlasýslu ...................... 38
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Nr. 468. 

SKRÁ 

um firmatilkynningar sem birtar hafa verið í Lögbirtingablaði 1978. 

Reykjavík: Tbl. nr. 

A.B. hf. innflutningur — útflutningur ..........0000..00.0... 55 
Aðföng sf. 2....0220000000 0000 26 
Aðstoð .......0. 00 54 
Á. Einarsson £ Funk hf. ......0.0.00000 en ner 66 
Afdrep sf. .........22000000 eens 87 
A. Jóhannsson € Smith sf. ....0.0000000000 0000 51 
Akrar sf. .....0.000000ee ser 54 
Almennar Tryggingar hf. ...........00200000 en... 11 
Almenna verkfræðistofan hf. .........0.0220000 0... nn. 9, 47 
Alþjóða-Viðskipti sf. .........00.000.000neeen ee. 23 
Alþýðubrauðgerðin hf. ..........0200000 00. en sens 98 
Amboð sf. .......0000 nr 33 
Antik gler .........0.0.0000 00 54 
Aquarius sf. (..........20000 sn sl 
Astra 2.....00.00 00 27 
Árblik hf. ........000 eeen 62 
Arnardalur sf. .........00.00.0.eeeeneð nr 54 
Arnarstapi .....200.0000 00 ee ene nr nr rns street 44 
Árni Ólafsson € Co. ......ccseseessss 11 
Árvakur hf. .......20..0000 eeen 8 
Ásbjörn Ólafsson hf. ......0020000000 000 23 
Ástak sf. ........20000 eeen 98 

Baader þjónustan hf. .......000000000000venseeses 9 

Barnafataverslun Báru sf. ......0000000000 000 nn s.n 21 
Barnafataverslunin Lillý sf. .........00200000 00.00.0000... 25 
Bartskerinn ...........0000000nes ss 58 
Bessí sf. .........000 rns 71 
Beta sf. .....000.00 00. 25 
Bílablaðið ..............0.000 eee nes 23 
Bílaborg hf. .........00200000.0eessesnsss sn 8, 87 
Bílakaup sf. ......0000000 00 sasssa 9 
Bílakráin .........02000.essesessss 62 
Bílaleigan Traust ...........000000 000 snennnn sn 47 
Bílarafmagn hf. .........000000000esesnrnnsnn ns 58 
Bílasalan Skeifan sf. .......202000000..0 seven. 23 

Bílasmiðjan Kyndill hf. .........000000 000. 00en enn. 76 

Bílasprautun hf. .........000.0000esonernnssnn nn 62 

Bílaþjónustan Dugguvogi 23 sf. ......00000200 000 nn... 0... 67 

Bílaverkstæði Skúla og Þorsteins .......0.0.020000000.0.00..... 11 

Bílbarðinn hf. ...........200020000neenens sn. 42 

Bifreiðaverkstæðið Bjarg .........000200.0.00n enn 95 
Birgir sf. .........0000....0000 00 26, 54 

Birgir R. Gunnarsson sf. ......2..00000000 00 nn enn... 56 

Bjallan sf. .....0.000000 00 0ssnasssnser 23 

Björn Pálsson £ Co. hf. .....0.0000e0nenneenener 26 

Blaða- og bókaútgáfan ........00000000enencnnnnanrr 89
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Blaðaprent hf. .........020000000000nnn rn 
Blaðaturninn .................. RAI 
Blikanes sf. ..........220000000 ern 
Blikksmiðja Austurbæjar ..........0.2...00. 00... nn. 
Blikksmiðja Bjarna Ólafssonar sf. ........0..000.. 0... 
Blikk á Stál hf. ...............0000.. 0. 
Blómabúðin Lilja ...................000 00. 00. sen 
Bókaverslun Stefáns Stefánssonar hf. ..........0.0...00000.0.. 
Borgarbílasalan sf. .............0..0..2 000... 
Borgarís sf. ............0..0.00020 0 
Borgarljós sf. ..............00...00 00... 
Borgarprent sf. ................00000 000 
Borgartún 6 hf. ............2 00... 
Borgartún 82 hf. .............02.0 000 
Brauðbúrið ...................2.00.00 0... ee nn 
Breiðás sf. ..............200.000 00 
Breiðholt hf. .............020022 000. 
B.R. Verslunarfélagið ...................0.00 00 nn 
Brynco Hf. ........0..00.0 0000 
Bú sf. ............0200000 000. 
Burkni sf, (..............020020 00... 
Búlki sf. .............0..2000 00 nn 
Bústaður sf. ..............0...00 000. 
Byggingafélag Árna og Jóhanns sf. .......20.0.0..0.0 0. 
Byggingafélagið Ötull ............00...0 00.02.0000 
Byggingariðjan hf. ..................0...0. 0000... 
Byggingarsamvinnan sf. ..........00.0... 0000... 
Carlsbergumboðið .................0.. 000... 
Chrysler-salurinn sf. ...........0...00.00.. 000 
Cudogler hf. .............0....020.ee ns 
Dagblaðið hf. .................00.0 0. en 
Dahlia „.............00.0000 00. sens 
Deildarbungubræður ..................0% 000. 
Dentalia hf. ..............200.0.00 0. 
Dropi Hf. ..............22000 0000 
Dúkur hf. .............0..2. 000... sn 
Dögg hf. ..........0000.2200002n 0 
Edda hf. ............2000002 00 
Efnissalan hf. ..............02000.00.00 nes 
Eignabær sf. ...........0..020000000..0s ner 
Eignamarkaðurinn sf. ................0000 00... 00. 
Eignanaust hf. .....................0000 000... 
Eignarfell sf. ................2.000 000 
Eignaver sf. .................0.0000 0 0n 
Einar Sigurðsson hf. ................0.0 0... en ss 
Einarsson £ Pálsson hf. ........00.000.00 00... 
Ekra sf. ............0.00020 00 
Eldborg sf. ..........00000.0 00 nn 
Elding Trading Co. hf. ..................0.eennnnn ra 
Elín Þorvarðardóttir sf. ................200..00 0... en. 
Elliði hf. ....................0 0000. 

62,
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Endurskoðunarskrifstofa Friðbjörns Björnssonar sf. .......... 33 
Endurtrygging hf. ...........2.0220200 0000 32 
Epal hf. ...........020000000neðnn ee 44 
Eyðublaðatækni hf. ..........20202020200.0een en 58, 95 
Falco hf. ........0.02002000 00 n nes 26 
Fatagerðin Bót hf. ........0020..0 00 0000 51, 98 
Félag Vatnsvirkja hf. ..........020000.000. 00 ne 25 
Ferðahandbækur sf. ..........02000 0000. 0s tn 58 
Ferðaskrifstofan Landsýn hf. ..........0.220000 0. 0000... 54 
Feykir ...........0.000200 000 23 
Fiðrildi sf. .............2..00. 000... 76 
Firðtækni ................02000. 0000 een 36 
Fiskimiðstöðin ............2...2.002000nee en 23 
Fífa .........0. 0000. 47 
Fjarhitun hf. ..............220.0 000 eeee ns 36 
Fjöltækni sf. ..........0..0000 000 47 
Fold hf. ..........0.0000 000. 25 
Formco sf. .......02000..0 00 eee 58 
Formprent sf. ........220.000 000 99 
Forum sf. ......0..000000.00e ess 11 
Framkvæmdafélag lóðahafa í Mjóumýri sf. .........0000.0... 47 
Framkvæmdir hf. ...........20020000000nn eeen 24 
Frum hf. .........2.00000 0000 27 
Frumrekstrarsjóður sf. .......0.020202 000... 32 
Fyrirtæki og fasteignir sf. ...........0..22000 0. 00... 8 
Fæði fyrir alla hf. .........2.002020000 00 nr 31 
Gallabúðin sf. .......2.0.0000000..0. sess 33 
Garðhönnun  ...........00000..e ss 47 
Gasol ........2.0000 00 41 
Geisli sf. ............000200.0 sess 23 
Gerpir sf. ..........2000000 eeen 51 
Geysir hf. ............200.000 00 76 
G. H. Sigurgeirsson vörumerkja- og einkaleyfaskrifstofa ...... 58 
Gírómyndir .........00.22000000 00 25 
Gísli J. Johnsen hf. ........002.000.0.eeee sn 23 
Gísli Jónsson £ Co. hf. ......002000000 0000 23 
Gistiheimilið Snorrabraut 52 ..........20000 0000... 3l 
Glóbus Hf. ........0000000 00 s senn 95 
G. Ólafsson hf. ..........00000 0. sn 47 
Goshúsið sf. .........020.02200n nn 58 
Granat sf. .........002000 000 23 
Grétar og Rúnar hf. .........000002. 00 enrr nn 3l 
Gullhúsið ................0.20 0... 8 
Guðmundur Jónsson hf. .........00.000 0000 11 
Guðmundur Þorsteinsson sf. úra- og skartgripaverslun ........ 58 
Gunnar Jónsson, Veggfóðrun og Dúklagnir sf. .............. 58 
Gunnar og Sverrir ........02200 00. nn err 11 
Götunarþjónusta Þorgerðar sf. .........02.0000000. 0... en... 22 
Hafsteinn hf. ..........00000000nenen sn 8 
Hafver hf. .........0.00.000 ene nn 23 
Hagsmíði hf. ...........0.020000 0000 ee nssneesn 23



Tbl. nr 
Halldór Jónsson hf. ...........0..00000000 000. 26, 66 
Hamar hf. ..................0 000. 99 
Handið ..................2.22.00000 0020 66 
Hangartner Ásbjörnsson sf. .............0..0. 00... 98 
Hans Eide hf. .................0.. 0000 41 
Hans Petersen hf. .................0000 0. 9, 99 
Harald St. Björnsson sf. ........0000000 00... 63 
Hárgreiðslustofan Aþena sf. ..........2000000 0000. 87 
Hárgreiðslustofan Dunhaga 23 ............00.000 000... n 0 33 
Hárgreiðslustofan Ondula sf. ..........0...00..000.000 00. 54 
Hárgreiðslustofan Ýr ......................0 0... 87 
Heggur Hf. ..............0.0..00. 44 
Heildverslun Ásgeirs Sigurðssonar hf. .........0.0.0......0.... 89 
Heildverslunin Gríma sf. .........0....00..000.0 000. 47 
Heildverslunin Ísco sf. .............000000 0000. 87 
Heildverslunin Kjarni sf. ..............00....000 000. 65 
Heildverslun Preben Skovsted sf. .........00.020.00 0 33 
Heimilisprýði sf. ......0.....0..0... 00. 56 
Hekla hf. .........0..0... 0. 95 
Hellusteypa Óla og Ragnars sf. ..............00.. 000... 31 
Herbertsprent hf. ..............0...0 0. 24 
Herrafataverslunin Georg .............0.00.0.0.0.0 000. 47 
Herrahúsið hf. ..............0.0.0...0000. 2. 9 
Híbýlaprýði hf. ..............0.000.000 200. 11 
Hið ísl. steinolíuhlutafélag .................0.0.0...00.0 59 
Hita- og plastlagnir sf. ............0.0..00..0 0 23 
Hitatæki hf. ..................0 0 76 
Hjallavík hf. „.............0..00. 00 62 
H. Johannesson £ Co. .........0%%.... 0000 51 
Hjólbarðastöðin sf. ..........00.0.0....0.... 0. 99 
Hjólbarðaverkstæðið Ármúla 7 sf. .............00.... 25 
Hjólbarðaþjónustan Laugavegi 178 sf. ..........00000000.. 54 
Hjólbarðaþjónustan sf. ...........0000.000.0 00 ól 
H. L. Björnsson £€ Co. ........0.0...00 0200 36 
Hlekkur sf. .................... 00 23 
Hleragerðin hf. ................0000.0.0. 000 9 
Hlíðakjör sf. „.............0..... 00 8 
Hljóðriti hf. ...................... 0 65, 67 
Hljómberg ...................00 000 44 
Hljómplötuklúbburinn sf. ..........0000% 0000... 87 
Hlynur og Valdór sf. ..............0..000 0000. 87 
Holtseignin hf. ..............000000000. 0. 62 
Holtskjör hf. ...............0.00 00. 95 
Honda ..........0...2.00.00000es rr 11 
Hópferðamiðstöðin sf. ..................0.0 000 41 
Hótel Esja hf. .................020000 00 9 
H. Pétursson sf. ................0.0 0000 23 
Hraðfrystistöðin hf. ...........0...........0 51 
Hraði hf. ..............00...0.0.0 00 62 
Hraðmyndir hf. ................0.20....00. 0 47 
Hreinn hf. ............0...200.0. 0 ne 11



Hrönn hf. ........2.00000 sess 98 

Humall hf. ........0.00. 00 eeen 59 

Húsamiðlun sf. ........200.000 ene 26, 67 

Húsaþétting sf. ........0.00.0000nnvnanennnrn 9 

Húsfélagið Bankastræti 11 sf. ..........2000000 00.00.0000... 50 

Húsmunir ...........00000... sn 47 

Hvammur sf. ........0.000 e.s eens 42 

Hönnun hf. .........000000eeenen nn 9 

Hörður á Kjartan .......0.000200 00. s0 senn 67 

Iðunn .........00.0.0 0. 9 

Ilmvötn sf. .......0000 sense 95 

I. Pétursson hf. ..........000000 00. sess 57 

Ísadóra ..........200.00. s.n 71 

Ísaga ........000.000 000. 0n nn 55 
Ísarn hf. .........00000000nnnnnnr rennt 23 
Ísco hf. .....0000000000 enn enrurenent nn nerrrnr nr 26, 99 

Íslenska matvælastöðin hf. ..........000000 00... vn. en. 25 

Íslensk-Ameríska verslunarfélagið hf. ..........0000000...0... 54 

Íslenska útflutningsmiðstöðin hf. .........2.00.00..0..0.000.. 9 
Íslensk kaupskip hf. ......0000.00.0 0000 e enn rn 30 
Íslenskt Verktak hf. ........0000000 0000 en neat 44 

Ís-Spor hf. .......000000000 00 enn enr tenn rnrr rn 67 

Ístékk hf. .........0000 0000 95 

Ístorg hf. .........0.20000 000. 0 eens 58 

Ítala hf. .......0.0000. 000... 32 
Jaðar sf. umboðs- og heildverslun ..........20000000. 0... 0... 76 

Jamaica hf. .......0.0000000 00 25 

Jóhannes Markússon sf. .........20%00 ene ss enn 8 

Jóhann Rönning hf. ..........00.0.00...en rann 9 

Jóh. Ólafsson £ Co. fasteignir ........0.00.00. 00... 58 
Jórvíkurbúið sf. .............00.0 0000 68 

Júnó-Bar ........00000 00... 23 

Júnó-Ís sf. ........000.. 0000 11 
Jöklar hf. ..........000. neee 66 

Kartaflan sf. ............00000 00 67 

Kastalinn hf. ............0.00 000 ss ns 99 

Kaupgarður hf. ........20..020.e eeen senn 23 

Kauphöfn sf. .......000.0020000 0... ner 44 

K. B. Bólstrun sf. .....22020. 0000. 44 

Keilir hf. ..........0.0. 000 senn 26 

KF-Þór sf. ......0000000 00 44 

Kjartan Ásmundsson -....0.0000 00 rn ann n rn 8 

Kjólefnatískan ...........2000 0000 eeen rann 63 

Kjötbúð Guðlaugs Guðmundssonar sf. .....000.000000..0.... 9 

Kjötbúðin Hofsvallagötu 16 ..........0000000 000... nn... 9 

Klapparás sf. ......0000000 00 snnnrn sn 32 

Klappareignin hf. .........0000000 ovens nnnenrer 9 

Kornmarkaðurinn sf. ..........0.0000 0000 sn sn 31 

Korpus Hf. .........000000 00 neee 25 

Kristinn Guðnason hf. ..........0000000s 0 ene enn 51 

Kr. Kristjánsson hf. .........000. 0000 nnnnnnen ee 25



Tbl. nr 

Kveldúlfur hf. ..............202000.0.000 0000 11 
Kvikmyndir hf. ..............0002000 0000 76 
Kynning hf. ..............2.0.00...0 000 23 
Könnun hf. ..........00....0.000000 0000 9 
Lási kokkur sf. .................0000.00 0000 56 
Laugarásnesti ...................000..00 0. 23 
Leðursmiðjan sf. ...........0.0...00 000 23, 24 
Leikfangabúðin Hlemmi sf. .............00...0.000. 00. 87 
Leikfangahöllin sf. ..............0.0000.00..2020.0.0 66 
Leikfangamarkaðurinn ...................0.0000 00 sn 26 
Lifiryggingamiðstöðin hf. ................0....00000 000. 67 
Líkkistuvinnustofa Eyvindar Árnasonar .................... 11 
Lillý sf. barnafataverslun ....................000 00 87 
Listiðjan ....................000.. 00 33 
Listmunagerðin Erra .............0000..0000 0. sn 95 
Listmunagerðin SJ sf. ............0..0.0.000 00 23 
Listvinahús ......................0..0 0000 30 
Lithoprent sf. ..................00. 000 55 
Litla Gjafabúðin ................20.0000 00... 95 
Ljósmyndir hf. ...................02 0000. 89 
Ljósrit hf. ..................0.0 0000 47 
Ljóstákn sf. ..............000000 0000 30 
LOf sf. .........0000. 2200 23 
Loftið C............0.000 0 51 
Lokkablikk sf. ..........00. 0000. 58 
London dömudeild .............0...00.00 000. 56 
Lóubúð .................2..0.0.es ne 62 
Lyftir hf. ..........0.0........ 0 76 
Lýsisstöðin Hf. .............000.0.0.00... 20. 67 
Lækjartorg sf. ...........2.000.00. 0. 95 
Lögmanns- og endurskoðunarskrifstofa .........000000000.... 9 
Lögmenn GJ, HBG, KB ............0..2.0.0 0000 11 
Madama sf. ..............0..00.00.. nn 11 
Magnús Benjamínsson £ Co. hf. .......0.0.00000000.0 0. 24 
Marinó Pétursson hf. ..................000 00 67 
Marsa hf. .................0.. 02. 54 
Matvælageymslan hf. ..............0.0.0.0...0 0000. 95 
Matvæli sf. ................. 002. 95 
Menuet hf. .................0...0 0. 31 
Methúsgögn sf. ...................0.... even 58 
Miðstræti 10 sf. ..................0.00 000 23 
Miðvogur sf. .................0. 0... 44 
Míkrómiðill sf. ..................0.0 0000 54 
Minjagripaþjónustan #.............0..000000 000 000 25 
Minútumyndir #..............0.0..2 000 ene 51 
M. Thordarson, umboðs- og heildverslun .................... 44 
Myndrit sf. ...............0.2200 0. 41 
Mömmusál ..............0...000 000 89 
Nana sf. ............0.. 00... 62 
Neptúnus hf. ................0000. never 23 
Nesskip hf. .............0000200. ns 59
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Netagerð Thorbergs Einarssonar hf. .......0...0000000 000... 

Netasalan hf. ........0.0000eenr nn 

Nói — Síríus Hf. ........0020000 000. 

Normi hf. .........0000 one ne nr 
Ný-Grill hf. ........000200000 000 

Nýja Bílasmiðjan hf. .......00..0.000.0 0. neee 
Næturgrillið sf. ..........0..2200.0 00. 0 esne 
Offsetfjölritun Birkis .......00..0000.0.0 ee nnnn nr 
Október-forlagið sf. .........0.00.000 000. nn rn 
Olíufélagið hf. ..........2000000 00 rns n rn 
Olíufélagið Skeljungur hf. ...........22200000 00... 0 ven... 

Optik sf. ........00020000.0. ene 

Orka hf. .........000000 s.s sn 

Orkuvirki Hf. ...........00000 00. nn 
Osta- og smjörsalan sf. .........20000000 0000 nn 
Pharmaco hf. ........02020000.0 ne nes 
Plasthúðun sf. ........0.20..002.000 00 een 
Plastprent og Plastpokar hf. .........0000000 000 n0e nun... 
Plastpökkun sf. ....0...000.0000 nn 

Plútó sf. ......000. 0000. 

Pólaris hf. ...........00000000 000 nn ss 
Prjónastofan Malin .......00220000 enn eðr nnn enn 

Pussycat-bar sf. ..... AA 
Radiover sf. ........00.0000 00 
Rafafl svf. .........0.0000200.0 ner 

Rafbraut .............. AAA 

Rafeindaiðjan sf. .........000..000 00 nnnn senn 
Rafeindatækni sf. ..........0000000 00 senn 
Rafgeymaverksmiðjan Pólar hf. .......0.000200 00 nenna. 
Rafljós hf. .......00002000 00 nasa 

Raftak .......0..000 00. 

Rák sf. .....0...02.000 00 

Rannsóknarstofan í Domus Medica sf. ......0.000000 000... 

Rekan sf. .......200.000 rns 

Remedia hf. ..........2.000000 0 senn 

Rennilásagerðin .............000200 00 eens 

Repro sf. offsetvinnustofa .........202000 000... 0... 

Reykjanesti sf. ..........2000200 0000 nr 

Reykvísk Endurtrygging hf. ........00.000000 0000 enn 0... 

Ritfangaverslunin Fjölnir ...........0000020 0... e enn. 

Rún 2... 0000 

Ræsi hf. .........0000 0... 

Rör og Skolplagnir sf. .........0.%0200nnnnneeere rr 

Saltsalan hf. ..........2000000 eeen 

Samband ísl. samvinnufélaga ...........000. 000. sn enn... 

Sameign sf. .......000000 00. nnnn rns 

Samraf sf. .......000000 0 

Samskipti sf. ......0.0220200 0. eeen 

Samvinnufélag vörubílstjóra ........0.0.00000 00 .nnn 0000 000... 

Sáning hf. ..........00000 00 enn nrerrer rr 

Sara hf. ........00200 0000 enn



Tbl. nr 

Saumastofan Dalbær ..........2000000 00 0.n nn 16 
S. Benediktsson sf. .......0002.00000enrs es 87 
Scanhus hf. ...........2.000.00.enenssss 55 
Sementsverksmiðja ríkisins ..............0000000 0... . 00... 47 
S. Helgason hf. ...........000000 000 00nn 26 
Sif Hf. ..........00000 ser 76 
Sigurður Hannesson á Co hf. ..........000000 0... enn. 23 
Sigurplast hf. ............0..00.000 0200 11 
Simtækni sf. ..........0200000 000. sn 89 
Sindra-Stál Hf. .............200. 0000 n0 ns 87 
Sjóntækni hf. ..........200.020 0000 11, 54 
Sjónvarpsbúðin ..........0.2000000 0. nnn nn 26 
Sjónvarpsmyndir ..........202.0000 00 sn 76 
Sjóvátryggingarfélag Íslands hf. ..............0...000 000... 67 
Skákhúsið ............2.0000. 0... 51 
Skálafell sf, ...........02 0000 nr nn 95 
Skil sf. ........00.2 000 87 
Skjólfatagerðin Hf. ...........00..00.0 0000 65 
Skóverslun Axels Ól. Lárussonar ..........20..0.0 0000... 32 
Skóvinnustofa Sigurbjörns Þorgeirssonar sf. .............2..... 8 
Skrúðgarðastöðin Akur hf. ...........20020. 0000... nn... 23 
Skúlatún sf. ..........202.000 0000 sn 76 
Sköfur sf. ..........22200.0 000 öl 
Smárabær sf. .........0202000. 00 eeen 25 
Smjörlíki hf. ...........2.0.0..0 0 sess 23 
Smyrill hf. ............000000 0000 ee een 33 
Snittan sf. ........00.0. 0000. nr 58 
Sól Hf. .......2000 0000 23 
S. Óskarsson £ Co. Hf. ........00.000 000. n rn 11 
Spáin sf. .........2.0000.. sess 11 
Sportmarkaðurinn sf. ............0002000 0... nn nn 54 
Sportver hf. ..........20000. 0. 9 
S. Sigurmansson € Co. hf. ........0200000 0000... 27 
S. S. innréttingar sf. ...........000000 0000. 44 
Stálafl svf. .............000.0 00. 54 
Stáltæki sf. ......00......00.00 nr 33 
Stefán Thorarensen hf. ............02000 0000 00n nr 51 
Steinprýði hf. ...........2....202 0000 23 
Steinsbær sf. .........2.0000000 0. 23 
Steinsteypan hf. ............0.202 0000 ner 25 
Sterfð .........000000 00. 87 
Stígandi sf. .........0.0.0..0 00 sen 25 
Stjórnmálaflokkurinn .............2.00000 0000 nn 23 
Stjörnumjöl Hf. .........02.202002 0... 66 
Strax .........200000. 0. 65 
Stuðlar hf. ............200 000. rn rn 9 
Súlan sf. ......220200000 nn 58 
Sultu- og efnagerð bakara sf. ...........0.000200. 000. n 63 
Sveinn Egilsson hf. ...........20.2.2.000 0... nn eðr 25 
Svínabúið Hátún sf. ............20200000.0n nn 36 
Sælgætisgerðin Blanda sf. ...........0000 000... 87
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Tbl. nr. 

Sæplast hf. ..........00.0000.00. sess 23 
Sökkull sf. ..........020220000 00 nn sr 5l 
Sölusamband íslenskra fiskframleiðenda .............0000... 87 
Söluturninn Barónsstíg 27 ...............00. 00... 23 
Söluturninn Laufásvegi 58 ................22000... 0... nn... 56 
Söluturninn Týsgðtu 1 ............0.02.200 0000. re 87 
Söluturninn Vesturgata 14 ................0.00...n enn 33 
Söluturninn við Hálogaland hf. ............000000 00... 0... 25, 26 
Söluþjónustan sf. ..........0000200 00. snnss sn 26 
Tabu sf. .....0...2002000 0000 47 
Tankahreinsun sf. ..............0000 0... s sens 63 
Tannsmíðaþjónustan hf. ..............2..00%000 0... nn... 36 
Teigakjör ..............200.0000.. see 26 
Teiknistofa Gunnars og Gauta ..........0000000 000... 95 
Teiknistofa Kjartans Sveinssonar sf. ........0.0000000 00... ól 
Teiknistofan Ármúla 6 sf. .........0000.0 000. 11 
Teiknistofan Lagnir hf. ...............0000000. 0. vn... 99 
Tékk-Kristall hf. ............022002.00.0 ess 41 
Teppagerðin hf. ....................200 0... nn 9 
Teppasalan sf. .............2000.00v 0. ns 76 
Theodóra hf. ........20..2000. 20... nn 98 
Tígulgosinn ................000 000. ve sess 51 
Timburlínan ............00000 0000 ss ss 99 
Timburverslun Árna Jónssonar £ Co. hf. .......0000000..0... 65 
Tískuherrann hf. ................00..0 00 nennee 5l 
Tískuverslunin Go-G0 ........2.00.20.0 000 26, 32 
Tískuverslunin Jósefína ............2.0.0000. 0. ans 51 
Tískuverslunin Sonja sf. ........0000020 0000. 30 
Tónaval sf. ...........22000000000 ns 56 
Tónkvísl hf. .........0..2..2.02000 00. 98 
Toyotaumboðið hf. ............2.2.000 00 .s ss 51 
Traust ...........0..22200.2 00 76 
Trésmiðjan Beyki sf. ............02.0000000 0... 27 
Trygging hf. .................020... 0000 11 
Tryggingamiðstöðin hf. ....................00..0 00... 11, 67 
Túlípaninn sf. ............2020000 0 sess 67 
Týr sf. .........000000 02 23 
Tækjaleigan sf. .............2.00200. ve seven 47 
Tæknir hf. .............00020 0000 23 
Tæknirannsóknir hf. .............00020000 000. veð nr 25 
Tölvumiðstöðin hf. ...............2.2.0 0000... 76 
Tölvusetning ..................2.2020000en sr 67 
Töskuhúsið ...............2..2.2000.0. noes 95 
Útvegsþjónustan sf. ...........0.2...2000. 0 nn 33 
Útgarður hf. ..............0...00..0 nes 95 
Útsáfufyrirtækið Samtak hf. ........22..0.0.0 0... 0... 25 
Umbúðamiðstöðin hf. ............00200 000... sver 51 
Undraland sf. ............2.20000.0.0 nn es 54 
Uppbygging sf. ............2000000 sn verse 23 
Uretan hf. ...........000000 000 sn se 11
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Tbl. nr. 

Vatnslagnir sf. ............2.0.200000..s. ss 26 
Veggur hf. ............2..002000.0essnsss 59 
Veitingahúsið Árberg sf. .............00..0.0 000. nn 58 
Veitingahúsið Ártún sf. ............000..000 00. 0n nn 67 
Vélaleiga Ámunda sf. ..........20.0.0..0 0. 47 
Véla- og tækjaleigan „...............2..00000. enn. nn 9 
Vélar og Verkfæri hf. ...............02.... 0... 11 
Vélar hf. ..............020 0... eens 44 
Vélaverkstæði J. Hinrikssonar hf. .............000000.......... 9, 11 
Vélin sf. .........2.0.00.0.s ses 33 
Vélvangur hf. .............0200000 000 sn 60 
Verkfræðiskrifstofa Guðmundar og Kristjáns sf. .............. 47 
Verkfræðiskrifstofan Sigurðar Thoroddsen hf. .............. 76 
Verkfræðistofan Kvasir hf. ................200000 0000... 47 
Verk hf. ...........0..0002 00. 8 
Verksmiðjan Dúkur hf. ...........2.00.00..0 seen ns 26, 47 
Verktak sf. .........0.20..000.00 ns. 67 
Verslunar- og byggingarfélagið Borgin hf. .................... 99 
Verslunin Aðalvík sf. .......2....000.0..en sens 23 
Verslunin Ás .............0002. 0000. nn. 66 
Verslunin Feykir ...........02.00200 000 0.n eeen 54 
Verslunin Geislinn ..............0.0.00.00 nes sn sn 33 
Verslunin Helgakjör ..............200..000 000 vn en 99 
Verslunarfélagið Jóco ...............200 000. nn 66 
Verslunin Theresa .................0...2000 0... esne 62 
Verslunin Tinna sf. ...............0..20 000... eð 47 
Verslunin Silvía ............0.0000.0 0000... 2 
Verslunin Vulkan ..........0.0..0.0...e ess 47 
Verslunin Þingholt ................20.20.00 00 .n eens 30 
Vesturverk hf. ..............202 020. ee rss 87 
Víða .......22000.0000 eens 95 
Viðgerðaþjónustan  ...........0.0.00.. s.s 47 
Viðskiptabókin „...........0200.00 0 nes 87 
Vökvaleiðslur € Tengi ..............2000.0. 000. nn 25 
Völundur hf. ..........2.2.2020000...sves sr 9 
Völuskrin hf. ..............2..200 0... nn 47 
Welco hf. ........020000000 0. 89 
Z-brautir og Gluggatjöld hf. ...............2..0.0.0. 0000... 30 
Zeta SÉ. ......0...00000 000 9 
Þakverk sf. ...........00.000 00 s.s. 23 
Þjóðbjörg sf. ..............0020002 00. 58 
Þórshamar hf. .........2..20.0000 0000 99 
Þrígrip Hf. .................0000 000. 87 
Þristurinn sf. ..............0.020.0.. 00 sess 23 
Þýzk-íslenska verslunarfélagið hf. .................0..00..... 33 
Ölgerðin Egill Skallagrímsson hf. ...........0..00.000.000... 95 
Örn og Gylfi sf. ..........000....0.0 00 9 
Örtölvutækni sf. ..........000. 0000 47



Akranes: Tbl. nr. 

Akurgerði sf. ...........020000 000 sen sn 55 
Bílatækni .........2002.0.00.. snert 67 
Fatagerðin hf. .„.........200200200 0000 33 
Faxafell sf. ..........2.22.20 000 so eeen 5 
Fiskiðjan Arctic hf. ..............222020000.0neer 60 
Hannyrðabúðin sf. ..............20000 000. sn 37 
Krossvik hf. ........002.0.000 ess 102 
Múrbrot sf. ............2000.00 sn 8 
Prentbær sf. ........020002000 000 IR 61 
Pylsuvagninn sf. ..........2..00000 0000 60 
Skagaprjón hf. ............20200000.enensses 94 
Sútun hf. ..........2.002..0..nss ss 4 
Trésmiðja Sigurjóns og Þorbergs hf. ............2000000000.. 105 
Verslunin Alda sf. .........0...00000 0. sn se 15 

Akureyri, Eyjafjarðarsýsla og Dalvíkurkaupstaður: 
Akur Hf. .......200.0.20 00 74 
Akurfellhf. ...........2.220000. ene 99 
Akurholt sf. Dalvík .........2.2200.0 en enen ss 85 
Akurvík hf. .........000200.0.esn nn 15 
Augnlæknastofan sf. ........000020000 0 nn 17 
Barð sf. ............000000 0 sn 28 
Bíla- og vélasala Gunnars ..........20000 0000 nn 3 
Bílasalan hf. ..........2.2.2000 0000 ee sess 73 
Bókhaldsskrifstofan sf. Dalvík ........002000000 0... 47 
Brynja sf. ............0.00000 00 8 
Bústólpi hf. ..........0.2002200 ne 67, 77 
Byggingaverktakinn Hamar sf. .........0.0000 0000... 0... 47 
Byggir sf. .........000.02 0000 47 
Elektro co. hf. Dalvík ........2.200000.0 00 essa 95 
Fasteigna- og skipasala Norðurlands ..........0..00000.0..00.. 102 
Haförn sf. ..........0...0 000 .s sen 67 
Hagi hf. ........00..00.. 00... HIÐ 77 
Kaffibrennsla Akureyrar hf. ..........0.2.0000 0000... 78 
Kaupfélag Eyfirðinga ...............0000 0000 n near 67 
Máni sf. .......0.2000 0... nn 5 
Möl og braut sf. ..........2000000nn eens 49 
Möl og Sandur hf. ........0220200 200. 32 
Október-forlagið sf. ..........0.020000000 0 nn 28 
Ragnar Ólafsson hf. ........20.0000 0000. 28 
Rýa sf. ......00.0200 0000 25 
Sana hf. ..........20000. esne 2 
Saumastofan Þel ........2020000 0000 nn 78 
Sendibílastöð Norðurlands sf. ........20000000 0000 nn. 47 
Sigurbjörn sf. ..........02...00.00.nn enn 15 
Skipaþjónustan hf. .......022.0000000 00 nnsnnr nn 103 
Skurðgrafan sf. Dalvík ...........0000000 0 annann 15 
Sólnes hf. .......20..0. 00 74 
Stólpi sf. ..........00000000 000 92 
Strengjasteypan hf. .........0.0.00000 0000 envn ner 32 
Studio Bimbo ..........eesseeess 67  
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Árnessýsla: 

Barðastrandarsýsla: 

Tbl. nr 

Sævar og Haukur sf. .............00000000 0. een. senn 28 
Tannlæknamiðstöðin sf. ...........000000.. 0. 00 e.s... 32 
Teiknistofan Lár ...........eeeseeessesnse ss 71 

Tískuverslunin Kleó ...........0.00000.0s esv sn 58 
Tískuverslunin Kleópatra .........00000000 00... n nn... 47 
Tískuverslunin Venus ........000..eesesesvss sn 95 
Trésmiðjan Ó. S. hf. .........000000n eens 92 
Tæknifræðiþjónustan sf. ..........2.000000 0000... 0... 2 
Tækniþjónusta Norðurlands sf. .......0000.000000.0 0... 0... 25 
Uretan-einangrun ............0000000seesssss ns 32 
Valgarður Stefánsson hf. ..........02000.0 ess s.s... 3, 27 
Verslunin Dyngja sf. .........20000.0.0.enense sn 102 
Verslunin Fiðrildi sf. ..............20200000 00 .v ene... 102 
Ýlir hf. Dalvík ..........0.0...00eeseees en 47 
Þrifill sf. ............0.2000000.e sess 28 

Allabúð  ........2020000rns ss 58 
Árvirkinn sf. ............2.22000 0 102 
Bifreiðastöð Selfoss hf. ........20.2..00.s. ess 68 
Flosprent sf. ........0200.20000 0000 102 
Fossafl sf. .........202000000 se sense 56 
Hafnarnes hf. ..........02000000... sv ses 55 
Jórvíkurbúið sf. ...........20.0 0000 ss se 74 
Leigan sf. ...........2000 000 eeen sn 99 
Meitillinn hf. .......20000.0.00.ensns ns 68 
Miðfell Hf. ...........02.00000.e ser 71 
P. Ólafsson sf. ..........2.0000.000 eens 99 
Radió- og sjónvarpsstofan .....0..200000.000. 0 sn 53, 102 
Radíðver .........020200s0 ess 17 
Samtengi sf ........2.202000000 nes 56 
Saumastofan Foss sf. .......000000000s sess 28 
Skálinn  .....00.0000000sssss ss 92 
Verktækni sf. .........2020000.0.0 ss 55 

Byggingarfélagið Höfn hf. .............2.0002 000... s.n... 17 

Faxi sf. ..........200000 seen 102 

Fiskvinnslan á Bíldudal hf. ..........00.00.... 0. ess 92 
Húsgagnaverslun Patreksfjarðar sf. .........020.0000000 00... 44 
Oddi hf. ............0202000..s nes 15 
Patrekur hf, ...........00.000..evsn ss 15 
Steinver sf. ..........2020.00..e ess 92 
Sumarþór sf. ......2.002000000.0ss ses 92 
Trésmíðavinnustofa Bárðar Árnasonar .........000.0.0.0.00.0.. 32 
Tréval sf. ......2..222200000. sess 17 

Vestri Hf. ..........2.022000000.0sssess 15 

Vesturleið hf. ............2..0.0ees nr 15 
Þörungavinnslan hf. „...........0020000 sess ssss sn 17
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Bolungarvík: Tbl. nr 
Einar Guðfinnsson hf. ..........2..00.00 ess seen 102 
Íshúsfélags Bolungarvíkur hf. .......0.00020.. 000 00 0 . 31 

Dalasýsla: 

Tak sf. ........0..2.0.. 0. 4 

Kjósarsýsla, Hafnarfjörður, Seltjarnarnes- og Garðakaupstaður: 
Álafoss Hf. .......02020020. 00 17, 37, 86 
Aldin ......20020020000 ner 44 
Barco  ..........00. 0000 ss 86 
Bifreiða- og vélaþjónustan sf. ...........0000 0000 000. 17 
Blómabúðin Fjóla sf. .......0..0202200 0000 .0 nr 44. 
Bókaútgáfan Bros ......0.0.20.000. 0000 37 
Bæjarútgerð Hafnarfjarðar .................0200000 0000... 2 
Börkur hf. .........0..00.02 00... 4 
Dvergasteinn sf. .............0.00. 0. 11 
Fjarðarhús sf. ............0.0.2.02.0 0 ens 2 

F. Hróbjartsson og Co. ......200000000 nn 2 
Fóðurstöðin hf. ..............0200200 0... 85 
Gaflinn ..............0000 0000 4 
Garðaprjón Hf. ............2002.00. ess 37 
Geirinn sf. ...........22.2 0000 ns 89 
Gísli og Gunnar ........0..0.000.0 00 sn 67 
G.K. Sigurðsson sf. .........0000.0 s.s 44 
Glerborg hf. ...........20220200 0 87 
Hárgreiðslustofan Dagný ........02.020000 0000 enn 87 
Heilsa sf. ..............2202000 0 17 
Gengill sf. .........2.....2000000 nn 87 
Hringval hf. ...........0.020.00n sess 4 
Hverfisgata 61, Hafnarfirði „.............0..00 0000... 2 
Íslenska Álfélagið hf. ............0....0..0 000... 87 
Jarðvarp sf. .......02.0002002. 0000 í 
Jónsbók .........200000 00 4 
Kaupfélag Hafnfirðinga ..............00.0000. 0000... - 17 
Keilir „.............0..0000000 0 37 
Kjörval Hf. ............000 0000 . 67 

K. M.-springdýnur ...........2..0.00 00 se ses 16 
Langeyri hf. ..............222200.0 nn 67 

Leikbær ...........000. ens HR 92 
Litmyndir sf. ........2.2.2000 0... 67 
Lundur sf. vélsmiðja .........20200000 0000. 87 
Lýsi “ Mjöl Hf. .....0......002. 0000 37 
Magnþóra Magnúsdóttir sf. .........020.000000 0000... 37 
Málmur ...........002000 0200 67 
Markholt hf. ..........2202020.000 IR 3" 
Melbær hf. ..........2000.. eens 17 
Njörvi Hf. ..........2200020 00 3 
NOriS ...0..000000 ner 67 
Númi ........0200000 0. ser AR 17 

Olíustöðin í Hafnarfirði hf. ...........2.00200000 00... 7 
Prentsmiðja Friðriks Jóelssonar ............20.0000.000.. 87
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Tbl. nr 

Rafafl svf. ......20..00000.0000 ss 92 
Rafeindaiðjan sf. ..........0000000 0. .s en senn 4 
Rakarastofan .......2.000.0.0. neee 87 
Rammaborg ..........002000000nn era 37 
Rammatorgið ..........2.0220 0. n00 nn 67 
Renniverkstæði Árna £€ Péturs sf. .......0.0.0000000 00. 0... 92 
Sigurbergur hf. ............20002.0.00 re 67 
Smíðaverkstæði Guðmundur Baldurssonar .......00000....000. 2 
Stálvík .............0000 0000 67 
Stebbabúð hf. .........0...0022 0000 37 
Sælgætisgerðin Valsa sf. ......200.0.002.00 000 nn 4 
Trésmiðjan Holt hf. ........0200000. 0000 67 
Verkfæri og járnvörur hf. ........200.202200 0... nn 17 
Verslunin Gleymmérei .........0..0200 0000. 87 
Vesturás hf. ......2.0..000200.0 0 17 
Vesturbúð hf. ...........2.2.200.0 000 nn en 67 
Viðgerðaþjónustan  .......00020022 00 0n enn 67 
Vínylverk sf. .........20.000 000 37 
Ösp SÉ. ......2..00.0 000 67 

Húnavatnssýsla: 

Auðbjörg hf. .........200200 020 60 
Bifreiðastöð Skagastrandar hf. .........0.00020. 0... en 32 
Bílaleiga Blönduóss ..........00200.0. 00 nn 58 
Björg sf. ............0.20 000 se nr 4. 
Blöndugrillið sf. ............0..000000 00 ner 49 
Bókhaldsstofa Skagastrandar .............0200 000... nn. 60 
Bútur sf. ..........00.2200 00 0n enn 74 
Hrútey Hf. ..........2.0200002 0. 74 
Iðnform sf. .......2.00002000 0 47 
Pólarprjón hf. .........2020000200ne nn 56 
Pólarskip hf. ..........02020 00 eeen 2 
Raftækjavinnslan hf. ............2.000000 00 nn 92 
Reynir sf. .............000000 00 se nes 105 
Samtök prjóna- og saumastofa á Norðurlandi ................ 56 
Sandfell sf. ...........0200 0. 0n ven 5 
Saumastofan Viola hf. .........0.0.000 000. Z 
Særún hf. ...........00000.000 een 71 

Ísafjörður og Ísafjarðarsýsla: 
Bökunarfélag Ísfirðinga hf. .............2.20.000 0000... 67 
Eiríkur og Einar Valur sf. .........00...000 000... 32 
Elvar “ Hálfdán sf. ....0....2..000 0000... 68 
Fiskiðjan Freyja hf. .........0...2200n.e eens 67 
Hannyrðabúðin Aðalstræti 22 ..........0.0000. 0000 n 0... 67 
Hefill hf. ......0.......... 0000 32 
Hjallanes hf. ..........020.0 0000 .e nn 94 
Hraðfrystihúsið hf. ..............0.020020 0. nn na 32 
Hraðfrystihúsið Norðurtangi hf. ...........00000000. 0000... 49 
Íshúsfélag Ísfirðinga hf. ........20.0...0. 000... nn 99 
Kaupfélag Ísfirðinga ...........0..00...0 000 .00 nn 62, 68



Keflavík, 

Tbl. nr 

Kaupfélag Súgfirðinga .................0..0.2000 000... 67 
Kaupfélag Önfirðinga ..............0.0.00... 0000 49, 67 
Magni hf. ..............200.0..e.ssssses ss 99 
Mjólkursamlag Ísafjarðar .............00.0000000 0000. 71 
Póllinn hf. .........2...222....0 000. 32, 49 
Rafafl svf. .............000.000 0. sn enst 55 
Raforka sf. .............2000.0 e.s ss 32 
Rækjustöðin hf. ......................00.eeesee 32 
Verslun Kjartans R. Guðmundssonar ............000000000... 49 
Vestri hf. ...............000000 0... 49 

Gullbringusýsla og Grindavíkurkaupstaður: 
Aðalstöðin hf. .............0.000000 0000. 4, 73 
Áhaldaleiga Suðurnesja ............22..000000 00 nn nn 2 
Almenningur sf. ....................2.....n eee 4 
Ásbú sf. ........00.0 rr 44 
Báran hf. ................00.00 0000 2 
Biðskýlið Njarðvík sf. ............20..200 0... esne 102 
Byggingaverktakar Keflavíkur hf. ..........0.0.00000000...0.... 4 
Eignamiðlun Suðurnesja ................000.000 0... n nn. 32 
Fagurhóll hf. ...............0.020000 0... 44 
Fasteignir sf. .............0.....00000.0 0. 56 
Fiskiðjan hf. ................2.2.000000 00 ss 11 
Grágás hf. .............0000000 000. 4 
Heimir hf. ..............0.0000eeses ne 66 
Hjólbarðaverkstæði Grindavíkur sf. ............0.00000.0.0000... 4 
Hljómplötuútgáfan hf. ................22000. 0000. 15 
Hraðfrystistöð Keflavíkur hf. ..............0000000.0 00... 56 
Húsbygging hf. .................0000 0000. 4 
Innrömmun sf. ............00..020 00. enn ss 32 
Járn- og Pípulagningaverktakar Keflavíkur hf. ............. 95 
Júdas hf. ..........00..200000000ee nn 15 
Kjörval Hf. .........2200.00020 000... 4 
Knattborðsstofan Plútó hf. ............0000.00 0000... 102 
Kostur sf. ..........2000000.0 sess 95 
Kristinn Guðmundsson £ Co. hf. .........2200000. 000... 77 
Litabær sf. .......0....2200200.0.eenn ess 56 
Málaraverktakar Keflavíkur hf. .............0.00000.0..0.0.. 4, 95 
Múrarinn sf. ..................0000.sese ss 15 
Pípulagnir sf. ................0..0000.0 sess 56 
Plastgerð Suðurnesja .............2002000..0.s sv... 95 
Prjónastofan Malin hf. ............20..00..eesense sn 21 
Rafborg sf. ...........002000000enn ess 15, 66 
Rafbær sf. ..........200000000eeeennn ss 1! 
Rafmagnsverktakar Keflavíkur hf. .............000.00..0.0.... 101 
Skagavík sf. ............222000000esee ens í1 
Skiltagerð J og B sf. ........2000.00000000 een 11 
Skipasala Suðurnesja ............2.00200000 0... een 32 
Steinsmíði sf. ..............22000000000ssensrr sr 4 
Torg hf. ........200000000000neensnr rs 74 
Tréborg sf. .............000000 02. 66 

 



Keflavíkurflugvöllur: 

Kópavogur : 

Tbl. nr 

Trébær sf. ......00000eesesesssserss rr 15 
Trétak sf. .......020000 00 00sv sess 2 
Útvík hf. .........0000000nennene renn n nr 101 
Veisluþjónustan ......0000000000000 sense 95 
Veitingahúsið Bergás ..........020000000s. es enen a 95 
Verslunin Lísa sf. ....0..0.000000.0n0.neneesð sess 71 
Vogar hf. ......0..200.0000esnsnsnss sr 4 

Íslenskur Markaður hf. .........00000.0 00 ee0nn ner 69 

ÁrÓra .....0.00.0ss ess 95 
Bifreiðaverkstæðið Kvistur sf. .........000000 00.00.0000... 85 
Bílaleigan hf. ..........020000e0eeeesessesns rr 36 
Bílaverkstæðið Biltak sf. ........020000000.00 sn sn nn. 36 
Bjarni Stefánsson hf. ........0002000 0000 nsssnn rn 102 
Blíkksmiðjan Málmey sf. ....0.00000000essscnn ess 2 
Blíkkval sf. .....0022000000 00 0sne ern 49, 74 
Byggingaeining sf. ............00000000.ennensner 27 
Byggingaþjónustan ..........00.02000 00 .nenesnssn 97 
Byggung — Kópavogi ......00.0000 00 0000 neee 27 
Dósagerðin hf. ............2.002000 0000 nessness ss 95 
Efnaverksmiðjan Atlas hf. ......0.0000000.0nensn sen 8 
Fannar á Norðdahl sf. ........00.00000 s.s. 9, 11, 59 

Fjölritunarstofan Festa ......02..0000000 00. sssn nn 32 
Fótaðgerðastofan Táin ...........00000000 00 nnnn ven 95 
Grein hf. ..........0000000.0ðnn sn 99 
Heilsuræktin Heba sf. ........202000000 0000 en sn 71 
Hljóðgeisli sf. ...........0.20.00220000.0es sn 95 
Iðnver hf. .........00.000eneoese nes 102 
Jöfur Hf. ..........20.00.0 ess 69 
Kvistur sf. .........000000.0 0. sess 58 
Karl Einarsson sf. .........0000e0essess ss 17 
Ljósmyndastofa Sigurðar Guðmundssonar sf. ............00.. 49 
Myco Hf. .....0..2000000 eeen 92 
Myndhönn ........000000.eneeenen nn 71 
Nýja bókhaldsþjónustan ........0..0000000 00 n enn... 99 
Ó. Engilbertsson hf. .........0.02..0..0 ee nennt 2 
Plötuofnar sf. ........0.0000000. ns 2 
Ráðbarður sf. .........2200020.0.seenesnr 67 
Rekstrarþjónustan „........0.000000 00 .0nss rss 58 
Remaco Hf. ........000nesseerrrs ss 55 
Rörsteypan hf. .......0000000000esrens nr 11 
Siglingafélagið hf. ...........0.2200.00s0neennsnn 3 
Sigurður Elíasson hf. ........0..000.00e0cnnnen nn 49 
Smáragarður hf. ..........2.0000000 0000 sn ss 25 
Snitti SÉ. ........20.00000nssns rr 49 
SÓMMI ......00000 00 71 
Sportborg hf. ............20.00000 000 11 
Tónborg .......0..0000n0n eneste 21 
Trésmiðja Hilmars og Páls .....2.020000000ven0en.nn en... 11 
Trétak sf. ..........000000nss sr 58



T. Sigurðsson € Co. ...........000 0. 
Tækniform sf. .....1....00.0. 005. 
Úlfar Guðjónsson hf. ...........0..0. 0. 
Vagn sf. ............2200000 
Verslunin Anno ..............000 00 
Verslunin Tröð sf. ............0......0 200 
Örkin sf. fasteignasala ..............0........ 

Norður-Múlasýsla og Seyðisfjörður: 
Fiskbúðin Lagarfelli ...............0.0..0...0.0.0 0. 
Hljómteiti „..................... 
Netagerð Seyðisfjarðar hf. ...............0.000.0...00 000. 
Röst sf. ......0........000 
Saumastofan Nálin hf. ............0200000 0000 
Steypistöð Seyðisfjarðar sf. ...............0....00..00. 28, 
Útver hf. ol 

Suður-Múlasýsla og Eskifjörður: 

Askja Hf. Lo... 

Dagsverk sf. ..................... 

Hraðfrystihús Fáskrúðsfjarðar hf. 
Hraðfrystihús Stöðvarfjarðar hf. 
Prjónastofan Dyngja hf. ........ 
Röra- og Steinsteypan hf. ....... 

Teiknistofan Egilsstöðum ........ 

Mýra- og Borgarfjarðarsýsla: 

Bifreiðastöð Borgarness ............2..0000. 00. 
Borgarplast hf. ................. 
Byggingafélagið Borg hf. ......... 

SARA 9, 

Bókhald og endurskoðun sf. a Ll 

Fiskinet hf. 2... 
Flugfélag Austurlands hf. ........ 
Hafnarey hf. .................... 
Hraðfrystihús Breiðdælinga hf. .. 

Saxa Hf. .........2...0...000 0. 
Snæfugl hf. ..................0.0 0000 
Sólborg hf. ......0..0...0...0 0. 

Sr 

Hannyrðaverslun Jórunnar Bachmann sf. ................. 
Haukur sf. ..............20..2 02. 
Hótel Borgarnes hf. ............. 
Hvalur hf. ..............0....... 
Olíustöðin í Hvalfirði hf. ........ 

Neskaupstaður: 

Kaupfélagið Fram ............2..00 00... ns 
Naustaver hf. ................020 00. e 
Rafsilfur sf, ..................... 

Ólafsfjörður: 
Akkur hf. 2... 

ÁS SfL lll Þe... 

32, 

 



  

Tbl. nr. 

Nonni hf. ..........0.20020 000 enn nr 25 
Norma .............. ARNA IRÐ 67 

Rangárvallasýsla: 

Ásplast ..........0.2 00 99 
Austurleið hf. ..............00.8... 00 17 
Fannberg sf. .............2...02. 0000 79 
Grillskálinn sf. ............00.. 0000. 17 
Málningarþjónustan sf. .........2......000 0000. 58 
Prjónaval sf. .............2200 00 .ð nn 47 

Pöntunarfélag starfsmanna v/Sigöldu ........................ 74 
Söðlasmiðjan Faxi ..........0....00 000 74 
Trésmiðja Guðfinns og Markúsar sf. ...........0.00000.00... 8 
Trésmiðja Sigurjóns og Jóns sf. ............000 0000... 17 
Þórisós hf. ............0...000 00. 17, 77, 79 

Siglufjörður: 

Brimill sf. ................000 000. .er 49 
Búland sf. ...........2.02000 00. se ns 47 
Hljómsveitin Gautar ..............200000 0000. 9 
Ísafold hf. ...............0..0. 00. 71 
Kambur sf. ............02000 000. 74 
Lagmetisiðjan Siglósíld ............2....00002 0. 000. nn. 103 
Miðaldarmenn .........0...2...0..... nn 15 
Verkfræðiskrifstofa Siglufjarðar sf. ............0000000000.. 4 

Skaftafellssýsla: 

Borgey hf. .............0002022 0000 37, 47 
Fiskimjölsverksmiðja Hornafjarðar hf. ...................... 37 
Gullfaxi sf. .............2200 00... 17 
Katla Hf. .............2200 0020. 78 
Trésmiðja Hornafjarðar sf. .............2.00000 0... nn. 17 
Verslunin Þingey ..........0.0..2....0 000. 44 
Vinnuvélar sf. ..............002 0... 47 

Skagafjarðarsýsla og Sauðárkrókur: 

Árver sf. .......0..0000 nr 9 
Bifreiða- og vélaverkstæðið Pardus ..................0..00.... 17 
Brjótur sf. .......2.000200 0... 102 
Búvélaþjónustan sf. .........2.22200 0000 0n nr 11 
Fiskiðja Sauðárkróks Hf. .......00000000 0000. 102 
Hraðfrystihúsið hf. ..............2.2000 00... 71, 102 

Kristján og Jóhannes ..........00000 0000 en sen 15 
Loðskinn hf. ...........2..200000.ensn en 15 
Rafafl svf. ........00202200. 00 71 
Trésmiðjan Björk sf. .......02.0202200 000. 15 
Varmi sf. ........2.20200. 00 9 
Verkfræðiskrifstofa Þóris Hilmarssonar ...............0..... 71 
Verslunin Hegri hf. ...........00.002.22 0000. 102 
Verslunin Sif .........02...2.202 0000 95 

Snæfellsness. og Hnappadalssýsla: 

Björn og Einar sf. .........2.2000002 0000 37 
Bókhaldsþjónustan sf. .............022020 0020. 11, 67



Tbl. nr. 

Braut sf. ..........022.200000seesssssn ss 4 
Hraðfrystihús Ólafsvíkur hf. ..........000000000 000... 87 
Hrannarbúðin Grundarfirði ................0.0000..... 0... 11 
Rifskjör ............0000000. ee ses sess 69 
Steypustöð Grundarfjarðar sf. ...........000000 0... 0. 0... 28 
Söluskálinn sf. ..............00000.0. es nnss ss 9 
Tindfell sf. ..............0...00. 0 eessesss ss 9 
Trésmiðja Páls og Pálmars sf. .........2.00000. 00... 15 
Útnes hf. .........0..00.000.ne nes r 37 
Vikurfélagið hf. ....................000.0enensns 92 
Vöruhúsið Hólmkjör hf. ..........0002.00000.. en... 15 
Ösp Hf. ...........0000 0000 67, 74 

Strandasýsla: 
Bygging sf. ...........2..0000000 000 95 

Steypan sf. ........0.200.000.0 sn 95 

Vestmannaeyjar: 

Bergur hf. ..............2..000 0000. 17, 81 
Bergur-Huginn sf. ..............0...0.0 000. s en 79 
Brimnes sf. ................00.0. 0. eens 67 
Eyjataxi .................02000000 esne 67 
Fiskbúðin við Bárugötu .................000.00 0... nv... 102 
Fiskmjölsverksmiðjan í Vestmannaeyjum hf. ................ 95 
Feykir sf. .........0.2.00000 00 sers sess 32, 92 
Herjólfur hf. .............02..0.. 00 99 
Hjólbarðastofa Guðna ...........20000000 s.s. 48 
Jötunn sf. .............200000 000. s ss 2 
Klakkur hf. .............2002...ses ss 92 
Kristbjörg hf. .............00000000 0. 0n ene 4 
Kvik sf. ...........0.00 00... 81, 44 
Laugarnaust sf. ..............0.02.000. 00 esne 28 
Lifrarsamlag Vestmannaeyja ..........2..00000. 00... 0... 102 
Netagerðin Ingólfur hf. ..............20002.000 ene. 2 
Rafeind sf. ..............00000.00 0. .ess rr 32 
Sandfell sf. ........2000.200.0eseessss ss 105 
Skipaviðgerðir hf. ................2..00000 00 .eo. ss 58 
Skóverslun Axels Ó. Lárussonar „.........002000000..0. 0... 28 
Stakkur hf. ............0200000. 0... 102 
Stígandi hf. ..............22.2000eeessnss ss 67 
Vinnslustöðin hf, ...........2.2000...s sess 17 

Þingeyjarsýsla og Húsavík: 
Búrfell hf. .........0..202202000. sense 25 
Haki sf. .........000200000. sess 47 
Hraðfrystistöðin Þórshamar hf. .........0200000000 000... 72 
Kísiliðjan hf. .............020000.0nnseen ss 68 
Norðurlax hf. ...........202000.0 0. sess 47 
Rafafl svf. .........00000000se ss 15, 55 

Ram sf. .......000000 00. 102 

Útgerðarfélagið Þórshamar hf. .........0..000000. 000... 72 
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