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29. júlí 1981. 691 Nr. 443. 

AUGLÝSING 

um flutningsjöfnunargjald á sementi. 

Viðskiptaráðuneytið hefur með heimild í lögum nr. 62 frá 30. apríl 1973, um 
jöfnun flutningskostnaðar á sementi, að tillögu stjórnar flutningsjöfnunarsjóðs 
sements, ákveðið, að flutningsjöfnunargjald pr. hvert tonn af sementi skuli vera kr. 

120 frá 1. ágúst 1981 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, 29. júlí 1981. 

F.h.r. 

Þórhallur Ásgeirsson.   
Atli Freyr Guðmundsson. 

28. júlí 1981. Nr. 444. 
REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 335 13. júlí 1981 um tollfrjálsan farangur 

ferðamanna oz farmanna við komu frá útlöndum o. fl. 

1. gr. 

1. {l. 1. mgr. 2. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Áfengi, þó ekki yfir 
47% styrkleika Tóbak Öl og vín 

1. Ferðamenn .... 10 1 af áfengi. 200 stk. vindi- Ekkert öl en 1,0 1 af 
ingar eða 250 g víni undir 21%. 
af öðru tóbaki. 

eða 

1,0 1 af áfengi. 200 stk. vindl- 12 fl. af öli en ekkert 

ingar eða 250 g vín undir 21%. 
af öðru tóbaki. 

B 87 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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2. gr. 
Reglugerð 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. 

Fjármálaráðuneytið, 28. júlí 1981. 

F.h.r. 

Sigurgeir A. Jónsson.   
Ingólfur Friðjónsson. 

Nr. 445. 29. júlí 1981. 
REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 629 30. desember 1980 um 

sérstakt tímabundið vörugjald. 

1. gr. 
Eftirtalin tollskrárnúmer falli brott úr A-lið 2. gr. reglugerðarinnar: 
84.15.10, 84.40.10, 84.40.21, 85.06.11 og 85.06.31. 

2. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 5. gr. laga nr. 107 30. desember 1978 

um sérstakt tímabundið vörugjald með áorðnum breytingum til þess að öðlast gildi 
frá og með 1. ágúst 1981. 

Fjármálaráðuneytið, 29. júlí 1981. 

Ragnar Arnalds.   
Höskuldur Jónsson. 

Nr. 446. 29. júlí 1981. 
REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 169/1970 um söluskatt með áorðnum breytingum. 

1. gr. 
15. tl. 14. gr. reglugerðarinnar (sbr. 2. gr. reglugerðar nr. 316/1978) orðist svo: 
Aðgangseyrir að íþróttasýningum, íþróttamótum, skiðalyftum, sundstöðum, 

kappreiðum og góðhestakeppni. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 10/1960 um sölu- 

skatt, öðlast gildi frá og með 1. ágúst 1981. 

Fjármálaráðuneytið, 29. júlí 1981. 

Ragnar Arnalds.   
Höskuldur Jónsson.
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GJALDSKRÁ OG REGLUR 

fyrir símaþjónustu. 

(Söluskattur er ekki innifalinn). 

Gildir frá 1. ágúst 1981. 

I. KAFLI 

Gjaldskrá fyrir talsímanotendur í sambandi við sjálfvirkar miðstöðvar. 

1. Stofngjald. 

1.1. Fyrir númer í miðstöð og linu #...........000000 0... 00.00.0000. kr. 1091.00 

1.2. Símnotandi greiðir símatalfæri, húslagnir og hvers konar búnað, sem setja 
þarf upp, samkvæmt kostnaðarverði á hverjum tíma, sem telst innkaupsverð 
eða framleiðsluverð að viðbættum umsýslukostnaði. Símnotandi hefur ráðsiöt- 
unarrétt á þeim búnaði, sem greiddur hefur verið á kostnaðarverði. Þó er Ó- 
heimilt að setja slíkan búnað í samband við hið almenna fjarskiptakerfi, nema 
með samþykki Póst- og símamálastofnunarinnar og gegn greiðslu, sem fyrir það 
er ákveðin á hverjum tíma, sbr. einnig 2.3. Póst- og símamálastjóri getur út 
verðskrá fyrir búnað við sjálfvirkar og handvirkar miðstöðvar og fjarritvélar 

í samráði við ráðuneytið. 

Stofngjaldið miðast við síma innan marka samfelldrar þéttrar byggðar út frá 
hlutaðeigandi símstöð, samkvæmt nánari ákvörðun Póst- og simamálastofnun- 

arinnar. Þó greiðist aukagjald, þegar leggja á síma í hús, sem stendur meira en óð 
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 síma- 
málastofnuninni í hvert skipti. 

Hluti af stofngjaldi — áætlaður helmingur — greiðist fyrir fram, þegar síma- 
pöntun hefur verið íekin 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 símamálastofnuninni 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 uppsein- 

ingu á tenglum, sem Póst- og símamálastofnunin hefur viðurkennt og tengingu þeirra, 
en ekki tengingu inn í húskassa. 

Póst- og símamálastofnunin ákveður reglur um tengingar og lagnir fyrir not- 

endabúnað.
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2. Afnotagjald. 

Afnotagjald greiðist ársfjórðungslega fyrir fram. Verði almenn hækkun af- 
notagjalds leyfð frá tilteknum degi, skulu þeir sem greitt höfðu fyrir fram, greiða 
hækkunina með síðari afnotagjaldsreikningi. Umframgjald miðast að jafnaði 
við notkun símans næsta eða næstsíðasta ársfjórðung á undan. Aflestur af skrefa- 
teljurum fer að jafnaði fram á tímabilinu 25. hvers mánaðar til mánaðamóta. 

Þó má, þegar sérstaklega stendur á vegna tilfærslu á greiðslumánuði ársfjórð- 
ungsgjalda, krefjast afnotagjalda 1—2 mánuði fram í tímann, þegar tilfærsla fer 

fram. 4 
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 númeri í miðstöð og línu, 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 línu er kr. 176,60 að viðbættum kr. 

0,41 fyrir hvert teljaraskref umfram 600 á ársfjórðungi, nema þar sem notenda- 
fjöldi er yfir 20000 á sama stöðvargjaldsvæði, þar verða 300 skref innifalin 
í fastagjaldinu. 

2.2. Fyrir verslunar- og/eða atvinnusíma greiðist gjaldið 2.1. hér að framan, auk 
kr. 59,00 á ársfjórðungi. 

2.3. Fyrir notendabúnað, sem Þóst- og símamálastofnunin lætur í té, greiðist rekstrar- 
gjald samkvæmt verðskrá fyrir búnað við sjálfvirkar og handvirkar miðstöðvar, 
sem póst- og símamálastjóri gefur út Í samráði við ráðuneytið, eða afnotagjald 
skv. Í. kafla 3. og 4. 
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 símamála- 
stofnunarinnar. 

Fjarlægðargjald reiknist af línuleiðum, þegar notandi er utan samfelldrar þéttrar 
byggðar og fjarlægð frá almennu jarðsímanotendakerfi er yfir 500 metrar. 

Gjald þetta skal vera sem hér segir á ársfjórðungi. 

a. Lengd línuleiðar ..........00000000. 00... 0.5— 1.0 km kr. 46,20 
b. Lengd línuleiðar ..........022000. 0000... 1.0— 2.0 km kr. 69,30 
c. Lengd línuleiðar ...........0000.00000.....0.0... 2.0— 4.0 km kr. 115,45 

d. Lengd línuleiðar ..........020000000.0.......... 4.0— 8.0 km kr. 277,15 

e. Lengd línuleiðar ..........00..000.0.0.0.0...... yfir 8.0 km kr. 369,50 

3. Talfæri, talfærakerfi og fleira. 

Hér er um að ræða búnað sem látinn var í té á stofngjaldi og ekki er gjaldfærður 
skv. kostnaðarverði og rekstrargjaldi skv. verðskrá fyrir búnað við sjálfvirkar og 
handvirkar miðstöðvar og fjarritvélar. 

Afnotagjald 

Stofngjald á ársfj. 
kr. kr. 

3.1. Aukatalfæri með gaumskifu (blinker) ............ 533,75 53,90 

3.2. Talfæri með hringirafli (magneto, DBH4) ....... 55,20 

3.3. Vatnsþétt talfæri  .........00020000 000... 64,15 

3.4. Hátalarasími #.........20.2000...0 s.s 220,65
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Afnotagjald 

Stofngjald á ársfj. 

kr. kr. 

3.5. Sja línu talfæri Siemens .......0.000000 0... 1333,102) 114,15 
3.6. Sja línu talfæri DBH (eldri serð, svört) .......... 671,002) 91.00 

3.7. Ritarasímar (sekreter), ATEA 812L, 1 lína, 2 talfæri 94,953) 4)5) 
3.8. Ritarasímar, AVH dialog, 2 línur, 2 til3 talfæri .... 1192,002)3) #102,609) 
3.9. Ritarasímar, Siemens, 2 línur, 2 talfæri .......... 3 247,352)3) 273,253) 

3.10. Ritarasímar, DBH 3, 1 lína, 2 talfæri (eldri gerð, 

SVÖFE) 2... 571,002)3) — 60,258) 
3.11. Raðsímar, ATEA 816, 1 lína, 3 til6talfæri ........ 100,103) 4)5) 
3.12. Baðsímar, ATFA 8922, 2 línur, 1 til2talfæri ...... 119,353) 4)5) 
3.13. Baðsímar, ATEFA 8929, 2 línur, 3 til 10 talfæri ........ 156,603) £)5) 

3.14. Raðsímar, ATEA 849, 4 línur, 3 til 10 talfæri ...... 192,453) £)5) 
3.15. Baðsímar, Reiha %, 1 lína, 2 til3 talfæri .......... 2271,002)3) 194,803) 
3.16. Raðsímar, Reiha 4, 1 lína, 3 til6 talfæri .......... 1645,902)3) #139,903) 
3.17. Raðsímar, Reipos %, 2 línur, 3 il 6 talfæri ........ 1539,602)3)  136.103) 

3.18. Raðsímar, Reipos 2/10, 2 línur, 7 til 11 talfæri .... 2363,402)3) 205,203) 
3.19. Fjöllínusímar, Makler, 8 línur, 2 til 12 talfæri .... 342,603) 

3.20. Millisamband á sömu lóð (hámark 50 m) DBHÁ4 

(magneto), talfæri innifalin  .........00.0..0002.. 821,102) 91,00 

3.21. Millisamband á sama svæði DBH4 (magneto), talfæri 
innifalin  ..............000 00 1 706,402) 198,80 

3.22. Millisamband mili svæða (Rvík) DBH4 (magneto), 
talfæri innifalin ..............0.000 0000... 0. 1 706,402) 1176,50 

3.23. Milísamband innanhúss DBH4 (magneto), talfæri 
innifalin  ...........00.2000.00 ens 667,207?) 83,40 

3.24. Millisamband milli húsa án tengingar við miðstöð 1 706,40 483,70 
3.25. Millisamband milli svæða (Reykjavík) án tengingar 

við miðstöð .........00...00 00. ne 1 706,40 1458,90 
3.26. Sjálfsalar, einnar myntar. Árstekjutrygging kr. 

1555,00. 
3.27. Sjálfsalar, Sja mynta. Árstekjutrygging kr. 2 268,00. 
3.28. Aukagjald fyrir óskráð númer kr. 47,50. 
3.29. Tengigjald, nýr sími í stað millisambands, talfæri 

ekki innifalið, kr. 233,50. 
3.30. Útskipting á talfæri, kostnaðarverð. 

4. Einkasímstöðvar. 

4.1. Handvirkar einkasímstöðvar (CB). 

Uppsetningarkostnað einkasímstöðvar og allar talfæralagnir skal greiða 
skv. reikningi (efni og vinnu). Hér er átt við allar stofnlagnir, greini- og 
tengiskápa, tengilista, tengilagnir, tengla eða annan tengibúnað o. s. frv. 

Skýringar: 

2) Uppsetning og flutningur greiðist samkv. reikningi, en áætlaður kostnaður greiðist sem inn- 

borgun með kostnaðargjaldi. 

3) Verð pr. talfæri. 
4) Með öllum ATEA raðsímum fylgir ein bjalla fyrir hverja miðstöðvarlinu. 
5) ATEA-kerfi sett upp fyrir 10. nóv. 1978, en öll önnur ATEA-kerfi eru í verðskrá.
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4.2.1. 

4.2.2. 

411LMÆ. 143 ............0 0 
(12LME. 246 ..........00000 0000. 
4 13.LMÆ. 349 2... 
4.14.LMÆ. 416  ..........2.0 0000. 
4.15.L.M.E. 530  .......000000 0000 
4.1.6.L.M.E. 6440  ..........0.0 000 
417. EB. 6430 ........20000 0000 
4.1.8.ADG 101 840 ........000 00 
419. ADG 101 16480 .........0000 0 
4.2. Sjálfvirkar einkasímstöðvar (PABX). 

Nýiar sjálfvirkar einkasímstöðvar eru settar upp gegn 
greiðslu kostnaðarverðs, sem reiknast hverju sinni, og 
rekstrargjalds, sem er 1,5% af kostnaðarverði á hverjum 

tíma á ársfjórðungi. 

Uppsstningarkostnað símstöðvarinnar og allar talfæra- 

lagnir skal greiða skv. reikningi (efni og vinnu). Hér 
er átt við allar stofnlagnir, greini- og tengiskápa, tengi- 
lista, tengilagnir, tengla eða annan tengibúnað o. s. frv. 

Fyrir hvern númerabúnað í áður uppsettum einka- 

símstöðvum #..............000 000 re 
Fyrir hvern miðstöðvalínubúnað í áður uppsettum 

einkasímstöðvum  ..........0200000 00. 
Greiða skal 1/3 hluta áætlaðs kostnaðargjalds, þegar 
stöðin er pöntuð, 1/3 þegar stöðin kemur til landsins og 
eftirstöðvarnar, áður en uppsetning hefst. 
Búnaður og línur tengdar handvirkum og sjálfvirkum 
einkasímstöðvum í 4.1. og 4.2. 

„Númer frá einkasímstöð í sama húsi. Talfæri ekki 

innifalið  ..............000. sn 

, Númer frá einkasímstöð í öðru húsi á sömu lóð (há- 

mark 50 m). Talfæri ekki innifalið .................. 
Númer frá einkasímstöð á sama stöðvarsvæði. Talfæri 
ekki innifalið  ...........0..000000. 00... 
Númer frá einkasímstöð á aðliggjandi stöðvarsvæði 
(Rvík). Talfæri ekki innifalið .........00.00000.0... 

Númer frá einkasímstöð út fyrir aðliggjandi stöðvar- 
svæði (Rvík). Talfæri ekki innifalið .............. 

Þverlínusamband milli sinkasímstöðva á sama stöðvar- 

svæði. Endabúnaður greiðist skv. reikningi .......... 
Þverlinusamband milli einkasímstöðva á aðliggjandi 
stöðvarsvæðum (Rvík). Endabúnaður greiðist skv. 
reikningi  .........20200000 00 

„ Þverlinusamband milli einkastöðva, sem eru ekki á 

aðliggjandi stöðvarsvæðum (Rvík). Endabúnaður 

greiðist skv. reikningi  ............0..0000.0. 0 ...0.0... 

Stofngjald 

kr. 

5119.00 

8 224,00 

12 137,00 
19 130,00 

300,20 

1 185,50 

1 185,50 

1185,50 

1 185,50 

30. júlí 1981. 

Afnotagjald 
á ársfj. 

kr. 

103,00 
206,00 
309,00 
515,00 
901,25 

1184,50 
227.00 

1 236,00 
2 472,00 

71,80 

143,75 

25,70 

37,30 

150,10 

1127,80 

1 611,50 

978,90 

1611,50 

2 102,90
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5. Flutningsgjald. 

5.1. Milli húsa á sama gjaldsvæði fyrir hvert símanúmer og venjulegan 

búnað .........2.00020.0 ss kr. 545,50 

(Flutningsgjald greiðist að fullu, enda þótt sími sé fyrir í því húsi, 

sem flutt er í). 
5.2. Milli stöðvargjaldsvæða  ......00..200000 00 n nn kr. 736,40 

5.3. Til viðbótar 5.1. og 5.9. greiðir símnotandi húslagnir og tilheyrandi 

búnað, sem setja þarf upp, samkvæmt kostnaðargjaldi á hverjum 

tíma. 
5.4. Innanhúss samkvæmt kostnaðargjaldi. 

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 sama gjaldsvæðis, má lækka flutningsgjaldið skv. 5.1. niður í allt að kr. 

279,70 sf flutt er innan 6 mánaða, en í allt að kr. 347,00 ef 6—12 mánuðir líða á milli. 

6. Viðtökugjald og gjald fyrir númeraskipti. 

Flytji aðili í húsnæði og taki samtímis við símanúmeri af öðrum aðila, sem 

hættir að vera símnotandi og án breytinga á símalögn er gjaldið kr. 609,40. 

Viðtökugjald lækkar í kr. 109,00 af heimilissíma þegar barn, barnabarn eða 

tengdaharn 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. 218,00. 
Viðtökugjald fyrir sérbúnað verður ákveðið af Póst- og símamálastofnuninni 

í hvert skipti. 
Fyrir makaskipti á símanúmerum án nokkurra breytinga á búnaði og lögn skal 

hvor aðili greiða hálft flutningsgjald sbr. 5.1. og 5.2. hér að framan. 

7. 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 afnat af síma e. þ. 1. fyrir lægra gjald en venjulegt árlegt afnotagiald. og 

ákveður Póst- og símamálastofnunin þá gjaldið í hverju tilviki með tilliti til aðstæðna. 

Sama gildir um stofngjald. 

8. Viðhald notendabúnaðar. 

Viðhaldskostnaður notendabúnaðar, sem stofnunin lætur í té, er innifalinn í 

rekstrargjaldi búnaðarins skv. verðskrá fyrir búnað við sjálfvirkar og handvirkar 

miðstöðvar, sem póst- og símamálastjóri gefur út í samráði við ráðuneytið, ef um 
eðlilegt slit er að ræða, eða afnotagjaldi skv. 1. kafla 3. og 4. 

Annar viðhaldskostnaður en eðlilegt slit, að mati stofnunarinnar, greiðist eftir 

reikningi. 
Notandi skal sjálfur annast og bera kostnað af tryggingu búnaðar, sem er í hans 

vörslu, gagnvart bruna- vatnsskaða eða öðru tjóni.
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II. KAFLI 
z 

Gjaldskrá fyrir talsímanotendur í sambandi við handvirkar miðstöðvar, 
3 

sbr. þó TIL. kafla um notendasíma í sveitum. 

1. Stofngjald. 

„ Fyrir númer í miðstöð og línu .........0.0..00000 0000... 0... kr. 860,00 
. Síinnotandi greiðir símatalfæri, húslagnir og hvers konar búnað, sem setja þarf 
upp, samkvæmt kostnaðarverði á hverjum tíma, sem telst innkaupsverð eða 
framleiðsluverð að viðbættum umsýslukostnaði. Símnotandi hefur ráðstöfunarrétt 
á þeim búnaði, sem greiddur hefur verið á kostnaðarverði. Þó er óheimilt að 
setja slíkan búnað í samband við hið almenna fjarskiptakerfi, nema með sam- 
þykki Póst- og símamálastofnunarinnar og gegn greiðslu, sem fyrir það er 
ákveðin á hverjum tíma, sbr. einnig 2.2. Póst- og símamálastjóri gefur út verð- 
skrá fyrir búnað við sjálfvirkar og handvirkar miðstöðvar og fjarritvélar í sam- 
ráði við ráðuneytið. 
Póst- og símamálastofnunin ákveður reglur um tengingar og lagnir fyrir not- 
endabúnað. 

2. Afnotagjald á ársfjórðungi. 

2.1. Fyrir hvert númer í miðstöð með línu. 

Afgreiðslutími 

miðstöðvar á 2—3 notendur Yfir 3 notendur 
virkum dögum á sömu línu á sömu nn 

kr. kr. kr. 

2 std. 80,85 64,70 48,50 

4 — 106,50 85,20 63,90 
6 — 120,60 96,50 72,35 

8— 134,75 107,80 80,85 

10 — 148,80 119,05 89,30 

12 — 151,40 121,10 90,85 

14 — 153,95 123.15 92,40 

16 — 156,55 125,25 93,95 

24 — 184,80 147,85 110,90 

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. 

. Fyrir annan notendabúnað en aðaltalfæri greiðist rekstrargjald eða afnotagjald 
samkvæmt verðskrá fyrir búnað við sjálfvirkar og handvirkar miðstöðvar, sem 
póst- og símamálastjóri gefur út í samráði við ráðuneytið. 

2.3. Almenn ákvæði. 

Ofannefnt afnotagjald fyrir númer í miðstöð og línu hækkar um 30% hjá hvers 
konar atvinnu- og verslunarfyrirtækjum. Þessi hækkun gildir ekki á stöðvum með 
afgreiðslutíma undir 10 klst. á virkum degi. 

Afnotagjald greiðist fyrir fram einn ársfjórðung í senn, og eru gjalddagar 1. 
virkan dag í janúar, apríl, júlí og október. Verði almenn hækkun afnotagjalds 
leyfð frá tilteknum degi, skulu þeir sem greitt höfðu fyrir fram, greiða hækkun- 
ina með síðari afnotagjaldsreikningi. Þegar um nýtt samband er að ræða, fer 
hæð gjaldsins í fyrsta sinn eftir því, hve langur tími er eftir af ársfjórðungi þeim,
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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 númeri í miðstöð og línu, skal þó reikna hið venjulega afnotagjald af sim- 

anum strax frá þeim tíma er stofnunin gat látið umbeðna þjónustu í té, og síðari hluta 

stofngjalds. 

3. Flutningsgjald. 

3.1. Milli húsa á sama gjaldsvæði fyrir hvert símanúmer og venjulegan 

búnað ........0.0.00000s0 ns kr. 430,00 

3.2. Milli stöðvargjaldsvæða .........022000.. 0000 nn — 595,35 

3.3. Til viðbótar 3.1 og 3.2 greiðir símnotandi húslagnir og tilheyrandi 

búnað, sem setja þarf upp, samkvæmt kostnaðargjaldi á hverjum 

tíma. 
3.4. Innanhúss samkvæmt kostnaðargjaldi. 

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, má lækka flutningssjald skv. 3.1 niður í allt að kr. 218.00. 

4. Viðtökugjald og gjald fyrir númeraskipti. 

Flytji aðili í húsnæði og taki samtímis við símanúmeri af öðrum aðila, sem 

hættir að vera símnotandi og án breytinga á símalögn er gjaldið kr. 472.20. 

Viðtökugjald lækkar í kr. 109,00 af heimilissíma begar barn, barnabarn eða tengda- 

barn 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. 218,00. 
Viðtökugjald fyrir sérbúnað verður ákveðið af Póst- og símamálastofnuninni Í 

hvert skipti. 

Fyrir makaskipti á símanúmerum án nokkurra breytinga á búnaði og lögn skal 

hvor aðili greiða hálft flutningsgjald sbr. 3.1 og 3.2 hér að framan. 

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 afnotagiald. og 
ákveðst gjaldið þá í hverju tilfelli af Póst- og símamálastofnuninni með tilliti til að- 
stæðna. Sama gildir um stofngjald. 

6. Viðhald notendabúnaðar. 

Viðhaldskostnaður aðaltalfæris er innifalinn í afnotagjaldi skv. 2.1., ef um 

eðlilegt slit er að ræða. Viðhaldskostnaður annars notendabúnaðar er innifalinn í 
rekstrargjaldi eða afnotagjaldi búnaðarins skv. verðskrá fyrir búnað við sjálf- 
virkar og handvirkar miðstöðvar, sem póst- og símamálastjóri gefur út í samráði 

við ráðuneytið, ef um eðlilegt slit er að ræða. 
Annar viðhaldskostnaður en eðlilegt slit, að mati stofnunarinnar, greiðist eftir 

reikningi. 
B 88
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1.1. 

1.2. 

123. 

1.4. 

2.1. 

2.2. 

23. 

24. 

III. KAFLI 
2 

Notendasímar í sveitum. 

1. Stofngjald. 

Um. notendasíma á ábýlisjörðum í sveitum gilda eftirfarandi almennar reglur: 
Stofngjald fyrir hvert handvirkt númer í miðstöð og línu er kr. 578,70. Sé um 
sérstaklega örðugar eða kostnaðarsamar lagnir að ræða, ákveður Póst- og síma- 
málastofnunin stofngjald 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 linu, en 40% afslætti, ef þeir eru fleiri um línuna. 
Símnotandi greiðir símatalfæri, húslagnir og hvers konar búnað, sem setja þarf 
upp. samkvæmt kostnaðarverði á hverjum tíma, sem telst innkaupsverð eða 
framleiðsluverð að viðbættum umsýslukostnaði. Símnotandi hefur ráðstöfunar- 
rétt á þeim búnaði, sem greiddur hefur verið á kostnaðarverði. Þó er óheimilt 
að setja slíkan búnað í samband við hið almenna fjarskiptakerfi, nema með 
samþykki Póst- og símamálastofnunarinnar og gegn greiðslu, sem fyrir það er 
ákveðin á hverjum tíma, sbr. einnig 2.3. Póst- og símamálastjóri gefur út verð- 
skrá fyrir búnað við sjálfvirkar og handvirkar miðstöðvar og fjarritvélar í 
samráði við ráðuneytið. 

Póst- og símamálastofnunin ákveður reglur um tengingar og lagnir fyrir not- 
endabúnað. 

2. Afnotagjald á ársfjórðungi. 

Fyrir hvert handvirkt númer í miðstöð og línu í sambandi við miðstöð með 
eftirfarandi afgreiðslutíma: 

2 Std. 2. kr. 42,35 
Á — — 47,25 
Gr — 61,45 
B— — 72,00 

10 — — 19,05 
12 — — 80,75 
IA — — 82,50 
16 — 2... — 85,95 
DA — — 91,20 

Fyrir hvert sjálfvirkt númer í miðstöð og línu greiðist sama gjald og um getur 
í 1. kafla 2. 

Fyrir annan notendabúnað en aðaltalfæri greiðist rekstrargjald eða afnotagjald 
samkvæmt verðskrá fyrir búnað við sjálfvirkar og handvirkar miðstöðvar, sem 
póst- og símamálastjóri sefur út í samráði við ráðuneytið. 
Viðhaldskostnaður aðaltalfæris er innifalinn í afnotagjaldi skv. 2.1., ef um 
eðlilegt slit er að ræða. Viðhaldskostnaður annars notendabúnaðar er innifal- 
inn í rekstrargjaldi eða afnotagjaldi búnaðarins skv. verðskrá fyrir búnað við 
sjálfvirkar og handvirkar miðstöðvar, sem póst- og símamálastjóri gefur út í 
samráði við ráðuneytið, ef um eðlilegt slit er að ræða. 
Annar viðhaldskostnaður en eðlilegt slit, að mati stofnunarinnar, greiðist eftir 

reikningi.
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3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

35. 

3.6. 

3.7. 

3.8. 

L.1. 

1.2. 

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. 

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 nýlagningn annist hlutaðeigendur á sinn kostnað flutning efnis frá skips- 

hlið á Eimskipafélagshöfn út á línustæðið, svo og dreifingu efnisins þar. 

Simnotendur eru að sjálfsögðu háðir sömu reglum og venjum, sem almennt 

gilda um meðferð símtækja og starfrækslu notendasíma. 

Póst. og símamálastofnunin 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- 
hand. Afnotagjald greiðist fyrir fram fyrir einn ársfjórðung Í senn, og eru gjald- 

dagar 1. virkan dag í janúar, apríl, júlí oð október. Verði almenn hækkun af- 
notagjalds leyfð frá tilteknum degi, skulu þeir sem greitt höfðu fyrir fram, 

greiða hækkunina með síðari afnotagjaldsreikningi. 
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 

og hafa síma á sérstakri línu eða fáir saman á línu. Um síma þeirra fer 
eftir ákvæði 1. eða II. kafla eftir hví, sem við á, allt samkvæmt ákvörðun pósl- 

og símamálastofnunarinnar. Þannig greiðist afnotagjald fyrir síma í sumarbú- 
stöðum, veiðiskálum, íbróttaskálum, skólum, gisti- og veitingastöðum, hjá iðn- 
rekendum. atvinnurekendum eða verslunum o. s. frv., samkvæmt 1. eða TL. 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 símamálastofnunarinnar eða eftir samkomulagi. 

IV. KAFLF 

Símtalagjald. 

1. Símtalagjald innanlands. 

Gjöld fyrir langlínusímtöl innanlands 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 langardögum. 

Gjald- Sek. í skrefi Verð fyrir 
flokkur hv. mín. kr. 

0 ót. tími 
1 res 60 sek. 0,41 

8 sn 12 — 2,05 

8 ss. 10 — 2,46 

Á rs. 8 — 3,08 

Næturtaxti er frá kl. 19:00 til kl. 08:00 frá mánudegi til föstudags og frá ki. 

15:00 á laugardegi til kl. 08:00 næsta mánudag.
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Gljald- Sek. í skrefi Verð fyrir 
flokkur hv. mín. kr. 

1 rr 120 sek. 0,21 
2 nes 24 — 1,05 

3 ern 20 — 1,26 
á ss 15 — 1,68 

2. Langlínusímtöl afgreidd um handvirkar miðstöðvar. 

Minnsta  Umframgjald 
gjald pr. nifn. 

2.1. Um 0— 10 km línulengd .................00000000.. kr. 2,76 kr. 0,92 
— 10— 25 — — — 4,50 — 1,50 
— 25—100 — — — 6,09 — 2,03 
—100—.225 — — — 17,32 — 2,44 

Yfir 225 — — — 9,15 — 3,05 

Framannefnt 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. 

2.4. Kvaðning kr. 3,35. Kvaðningargjald greiðist hvort sem náðst hefur í umbeðinn 
mann eða ekki. 

2.5. Afgreiðslugjald: kr. 8,30 reiknast ávallt fyrir handvirka afgreiðslu símtala um 
leiðir, þar sem sjálfvirkt langlínusamband er fyrir. Kvaðninga er ekki innifalin. 

2.6. Boðsending: kr. 5,35 á venjulegu útburðarsvæði símstöðva, og kr. 5,35 fyrir hvern 
bvrjaðan 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 símamálastofnunin þau, eins og þau eru á hverjum tíma. Fyrir sjálf- 
virkt val til útlanda gilda ekki næturtaxtar eins og fyrir val innanlands. 

4. Radíó-símtöl við skip og báta. 

Gjöld fyrir símtöl um íslenskar strandarstöðvar milli íslenskra skipa og 
lands: 

4.1. Línugjald kr. 4,50 fyrir fyrstu 3 mín. og kr. 1,50 fyrir hverja mín. eða brot úr 
mín. þor fram yfir. 

4.2. Strandargjald kr. 9,30, ef skipið er ekki meira en 150 sjómílur frá landi, en 
annars kr. 12,90 fyrstu 3 mín. og kr. 3,10 eða kr. 4,30 fyrir hverja mín. eða brot 
úr mín. þar fram yfir. 

4.3. Skipsgjald mismunandi eftir skipum, sé gjaldið tekið. 
4.4. Aukaþjónusta eftir tegund, að ósk samtalsbeiðanda, greiðist samkvæmt IV. kafla 

2. 

45. Fyrir radfósímtöl við skip til eða frá útlöndum er gjaldið þannig reiknað: 
a. Gjald milli Íslands og hlutaðeigandi lands. 
b. Strandargjald. 
ce. Skipsgjald, ef skinið tekur slíkt gjald. 

d. Gjald fyrir aukaþjónustu að ósk samtalsbeiðanda, sem greiðist samkv. IV. 
kafla 2.
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V. KAFLI 

Símskeytagjald. 

1. Gjald fyrir símskeyti innanlands. 

1.1. Venjulegt símskeyti: Grunngjald kr. 8,30 og kr. 0,50 fyrir hvert orð: Lágmarks- 
orðafjöldi 7 orð. 

1.2. Hraðskeyti: Tvöfalt venjulegt skeytagjald. 
1.3. Veðurskeyti: Kr. 4,65 fyrir hvert skeyti. 
14. Símapóstávísanir: Gjald kr. 17,45 án tillits til orðafjölda. 
15. Heillaskeyti: Sama og fyrir venjulegt símskeyti, auk kr. 4,65 fyrir heillaskeytis- 

eyðublaðið. 
1.6. Samúðarskeyti: Grunngjald kr. 8,30. Sendanda er í sjálfsvald sett, hve mikið 

hann gefur, og rennur sú upphæð óskert til Landsspitalasjóðs. 
1.7. 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. 5,35 fyrir hvern kílómetra. Þetta gildir um fjarlægð, er nemur 
allt að 10 kilómetrum og undir venjulegum kringumstæðum. Þegar vegalengdin 
er meiri, skal greiða gjald, sem ákveðið er eftir fyrirspurn í hvert skipti. 

Þóti ekki sé greitt fyrir sendiferð með símskeyti, sem afhenda skal utan 
úiburðarsvæðis, 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 pósiferð 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. 

1.9. Samanburður til tryggingar gegn missímun (TC): Aukagjald er helmingur venju- 
legs símskeytagjalds. 

2. Gjald fyrir símskeyti til útlanda 

Gjald fyrir símskeyti til útlanda er ákveðið af alþjóðasamþykktum og milliríkja- 
samningum, og tilkynnir Póst- og símamálastofnunin þau eins og þau eru á hverj- 
um tíma. 

3. Gjald fyrir skeytaafgreiðslu við skip og báta. 

ö.1. Almenn loftskeyti. 
3.1.1. Gjald fyrir loftskeyti til og frá islenskum skipum um íslenskar strandarstöðvar, 

ef afhendingar- eða ákvörðunarsiöð skeytis er á Íslandi, er þannig reiknað: 
Grunngjald fyrir hvert skeyti kr. 8,30. 
Línugjald kr. 0,50 á hvert orð. 
Strandargjald kr. 0,65 hvert orð. 
Skipsgjald, ef skipið tekur slíkt gjald. 

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 veðurathugunarstöðvum og ísl. skipum til Veður- 

stofu Íslands um strandarstöðvar Póst- og símamálastofnunarinnar er kr. 
4,65 að viðbættu hálfu strandargjaldi fyrir 10 orð eða kr. 3,25. 

3.2.2. Gjöld fyrir önnur lofiskeyti og aukaþjónustu eru í samræmi við 1. og 2. grein 
þessa kafla. 

3.3. Gjöld erlendra skipa eru samkvæmt alþjóðagjaldskrá. 

t
a
ð
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VI. KAFLI 

Fjarritvélar. 

1. Stofngjald. 

1.1. Númer í telexstöð ...........0000000neeesss ss... 
1.2. Bæjarlína .......0.00.00eseeeesersss 
1.3. Venjuleg fjarritvél af eldri gerð ..........0.00000.0000.0... 
1.4. Venjuleg fjarritvél af nýrri rafeindagerð. Greiða skal kostn- 

aðarverð sem birt er Í verðskrá, en það er innkaupsverð að 
viðbættum umsýslukostnaði. 

1.5. Innbyggður endurgati af eldri gerð ..........0.000000000.0. 
1.6. Innbyggður vélsendir af eldri gerð ...........000000..0.0.0.. 
1.7. Endurgati, sem prentar á borðann, en án leturborðs .......... 
1.8. Endurgati, sem prentar á borðann, með leturborði ............ 

1.9. Vélsendir ...........0e.escrsses sess. 
1.10. Vélgatari ...........00000eeensssasa 
1.11. Morsetæki (vélsendir eða vélgatari) ............20000.0..0..0... 

1.12. Afriðill „.........20000000.000 neee 
1.13. Tengipúlt #...........2.000000000 nr sn 
1.14. Fyrir útskiptingu á fjarritvélum, ef leyft verður, greiðist fullt 

stofngjald, eða kostnaðarverð ásamt uppsetningarkostnaði. 

1.15. Viðtökugjald fyrir telexnúmer og búnað, ef leyft verður ...... 
1.16. Breyting á telexheiti .............0.0000000 0... e nn... 

2. Afnotagjald á ársfjórðungi 

2.1. Númer í telexstöð ..........00000..e0.0e sense 
2. Bæjarlína ........0.00000eeneenseeðrsnn a 

2.3. Venjuleg fjarritvél af eldri gerð. Viðhald innifalið án kostnaðar 
við utanbæjarferðir, án pappirs og leturborða. Viðhald utan 
dagvinnutíma sé þess óskað, greiðist sérstaklega. 

24. Venjuleg fjarritvél af nýrri rafeindagerð. Greiða skal rekstrar- 
gjald, sem birt er í verðskrá, en það er 2.2% af kostnaðarverði 
samkvæmt verðskrá á hverjum tíma á ársfjórðungi. Í rekstrar- 
gjaldinu er innifalið viðhald án kostnaðar við utanbæjarferðir, 

án pappirs og leturborða. Viðhald utan dagvinnutíma sé þess 
óskað. greiðist sérstaklega. 

2.5. Innbyggður endurgati af eldri gerð ..........0000000..0.0.... 
2.6. Innbyggður vélsendir af eldri gerð ..........0000000..0.... 
2.7. Endurgati, sem prentar á borðann, en án leturborðs ........ 

28. Endurgati, sem prentar á borðann, með leturborði .......... 

2.9. Vélsendir ........0.000eeeð sens 

2.10. Vélgatari ........20000000sseceeeeeerrannnnsnr nr 

2.11. Morsetæki (vélsendir eða vélgatari) ........00.0000.00....00.. 
9.12. Afríðill .......0....0.eer reset 

2.13. Tengipúlt ........000000000000nnecssrer 

2.14. Fjölsendir (2 vélsendar — 1 númerasendir) ......0.00000.... 

2.15. Fjölsendir (1 vélsendir — 1 númerasendir) ................ 

2.16. Fyrir ritsímatæki, sem nota 76 Baud hraða í stað 50 Baud 

hækkar leigan um 25%. 

30. júlí 1981. 

410,00 
410,00 

1 500,00 
1719,00 
693,00 

1 283,00 
1500,00 
334,00 
423,00 

2 143,00 
1500,00
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2.17. Fyrir ICAO ritsímatæki á Keflavíkurflugvelli greiðist 40% 

hærri leiga, en kostnaður sbr. 2.1. vegna utanbæjarferða fellur 
niður. 

2.18. Fyrir ritsímatæki, sem eru í notkun allan sólarhringinn, hækk- 
ar leiga um 20%. 

3. Flutningsgjald fyrir venjulega fjarritvél. 

3.1. Milli húsa á svæði sömu símstöðvar .............0.00000..... — 1193,00 

3.2. Innanhúss ..........e..eeseeevesevesess ss —  603,00 
3.3. Frá húsi á svæði annarrar símstöðvar ............00.00.00.. — 1 796,00 

4. Gjald fyrir telexritanir. 

4.1. Telexritanir innanlands greiðast með kr. 0,41 fyrir hvert teljaraskref, og sam- 
svarar það kr. 1,02 á mínútu. 

4.2. Gjald fyrir telexritanir til útlanda ákvarðast af alþjóðasamþykktum og milli- 
ríkjasamningum og tilkynnir Póst- og símamálastofnunin þau eins og þau eru 
á hverjum tíma. 

5. Leiga, uppsögn o. fl. 

Stofngjald greiðist fyrir fram, áður en uppsetning er hafin, og afnotagjöld ber 
að greiða ársfjórðungslega fyrir fram, 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 Póst- og símamálastofnuninni 
hverju sinni. 

VII. KAFLI 

Modem fyrir datasendingar. 

Modem eru sett upp gegn greiðslu kostnaðarverðs á hverjum tíma, sem telst 
innkaupsverð að viðbættum umsýslukostnaði og rekstrargjalds, sem er 2.2% af 
kostnaðarverði á hverjum tíma á ársfjórðungi. 

Uppsetningarkostnaður ásamt tilheyrandi lögnum greiðist samkvæmt reikningi 
(efni og vinna). Ferðakostnaður vegna uppsetninga og viðhalds greiðist samkvæmt 
reikningi. 

Notandi skal sjálfur annast og bera kostnað af tryggingu modema, sem eru Í 
hans vörslu, gagnvart bruna, vatnsskaða eða öðru tjóni. Upplýsingar um endurkaups- 
verð modema fást hjá Póst- og símamálastofnuninni hverju sinni. 

Greiða skal %% hluta áætlaðs kostnaðarverðs, þegar modem er pantað, % þegar 
modemið kemur til landsins og eftirstöðvarnar áður en uppsetning hefst.
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VIII. KAFLF 

Sambönd og línur. 

1. Stofngjald. 

Ef unnt er að láta innanbæjarlínu á leigu, skal stofngjaldið vera jafnt tvöfaldri 

ársleigu, þó aldrei lægra en sem svarar tvöfaldri ársleigu fyrir í km. Stofngjöld 

fyrir línur milli gjaldsvæða ákvarðast af Póst- og símamálastofnuninni hverju sinni. 

Viðbótarstofngjald fyrir datasamband ef lína er bætt fyrir sendingarhraða 2 400 

bits/sek. eða meira, er kr. 5 171,00. 

2.1. 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

2.1.4. 

2.1.5. 

2.1.5.1. 

2.1.5.2. 

2.1.5.3. 

2.2. 

2. Afnotagjald. 

Viðskiptagjald. Þetta gjald er tekið fyrir sambönd, sem Póst- og símamála- 

stofnunin samþykkir að leigja notanda fyrir símaviðskipti, (þ.m.t. tal og 

dataviðskipti) og miðast gjaldið við 72 þúsund mínútna notkun á ári sam- 

kvæmt því gjaldi, sem gildir fyrir sjálfvirkt val á milli hlutaðeigandi síma- 

því hver notkunin er, sbr. eftirfarandi. 

miðstöðva. Póst- og símamálastofnunin veitir afslátt á viðskiptagjöldum eftir 

Fyrir samband milli einkasímabúnaðar og símamiðstöðvar á öðru gjald- 

svæði skal nota margföldunarstuðul 0,694. 

Fyrir samband milli einkasímabúnaðar sama notanda á tveimur gjaldsvæðum 

skal nota margföldunarstuðul 0,55. 

Fyrir samband í fjölsímakerfi milli einkasímabúnaðar sama notanda á 

tveimur gjaldsvæðum, sem er notað eingöngu fyrir gæslu- og öryggismál en 

ekki fyrir venjuleg símaviðskipti skal nota margföldunarstuðul 0,347. Þar 

að auki er veittur 30% afsláttur, ef sambandið er eingöngu í aðra áttina. 

Fyrir sams konar samband, sem ekki er komið á með fjölsímakerfi, vísast 

til 2.2. 
Fyrir ritsímarás milli einkasímabúnaðar sama notanda á tveimur gjaldsvæð- 

um skal nota margföldunarstuðul 0,167. 

Fyrir samband þar sem sami notandi fær aðgang að rás á fleiri en tveimur 

stöðum gildi eftirfarandi gjöld enda gefi uppbygging símakerfisins kost á 

beinni tengingu viðkomandi staða: 

Þegar einungis er um að ræða tvö gjaldsvæði greiðist viðskiptagjald sam- 

kvæmt 2.1.1-2.1.4. eftir því sem við á og km-gjald milli þeirra staða innan 

gjaldsvæðis, þar sem notandi fær aðgang að rásinni. 
Þegar um fleiri en tvö gjaldsvæði er að ræða er viðskiptagjald miðað við 

þá staði, sem hæst gjald er á milli og greiðist samkvæmt 2.1.1.—2.1.4. eftir 

því sem við á. Fyrir hvern aðgangsmöguleika notanda að rásinni á mis- 

munandi gjaldsvæðum á leiðinni greiðist viðtengingargjald, sem er 12.5% 

ofan á viðskiptagjaldið. 

Ef endakaflar rásarinnar eru innan sama gjaldsvæðis reiknast þeir sam- 

kvæmt kílómetragjaldi. 

Þegar um afgreiningu frá rás er að ræða, er litið á hana eins og um aðskilda 

rás væri að ræða og gjöld fyrir hana reiknuð frá afgreiningarstað á sama 

hátt og í 2.1.5.1. og 2.1.5.2, en með 50% afslætti. 

Innan hvers gjaldsvæðis og einnig milli gjaldsvæða, þegar sambandi er ekki 

komið á með fjölsímakerfi og um er að ræða samband fyrir gæslu- og öryggis- 

mál, er afnotagjald reiknað sem leiga á km (gjaldið reiknast í 500 m þrepum) 

og er á ársfjórðungi:
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2.2.1. Fyrir 1 línu í innanbæjarsíma 0,4—0,7 mm .........00..00... kr. 75,00 
2.2.2. Fyrir 1 línu í langlínujarðsíma 0,9 mm .......0.00..0.00.... — 104,00 
2.2.3. Fyrir 1 línu í langlínujarðsíma 1,4—1,7 mm eða loftlínu ...... — 122,50 

2.2.4. Fyrir ritsímarás í tónritsíma ............0000000.. 0. 00... — 39,75 

2.25. Fyrir datasamband (1 lína í innanbæjarsíma) .............- — 94,95 
Skemmstur leigutími skal ákveðinn með samningum í hvert skipti. Upp- 
sagnarfrestur er 3 mánuðir, og er hann gagnkvæmur. Leiga til annarrar 
notkunar en getið er að ofan ákvarðast af Póst- og símamálastofnuninni 
hverju sinni. 

IX. KAFLI 

Notendabúnaður við sjálfvirkar og handvirkar miðstöðvar. 

Verðið er kostnaðarverð á hverjum tíma, sem telst innkaupsverð eða fram- 
leiðsluverð að viðbættum umsýslukostnaði. 

Póst- og símamálastjóri gefur út verðskrá fyrir búnað við sjálfvirkar og hand- 
virkar miðslöðvar og fjarritvélar í samráði við ráðuneytið. 

X. KAFLI 

Skrásetning símnefna. 

Fyrir skrásetningu símnefna greiðast kr. 99,00 á ári. Sé sama simnefni skrá- 
sett á fleiri en 10 símstöðvum, greiðast þó aðeins kr. 19,85 fyrir hverja skráningu 
þar fram yfir. Gjaldið greiðist fyrir fram fyrir almanaksárið. Brot úr ári telst sem 
heilt ár. Uppsagnarfrestur er 3 mánuðir, og er hann gagnkvæmur. 

KI. KAFLI 

1. Símaskráin. 

Póst- og símamálastofnunin gefur út símaskrá og fylgir hverju símanúmeri (Í 
aðalstöðvum og einkastöðvum) eitt eintak af hverri útgáfu hennar. Framan á kápu 
símaskrár skulu prentuð svæðanúmer sjálfvirka símakerfisins og á bakhlið hennar 
uppiýsingar, sem nauðsynlegt þykir að dómi Póst- og símamálastofnunarinnar 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 
símamálastofnunin ber ekki ábyrgð á villum, sem kunna að vera í símaskránni. 

Aukaeintök eru til sölu á póst- og símstöðvum á verði sem ráðuneytið samþykkir. 

2. Skrásetning í símaskrána. 

Hver talsímanotandi fær nafn sitt skráð án sérstaks gjalds í einni línu í stafrófs- 
skránni. Gjald fyrir hverja línu í stafrófsskránni fram yfir það, sem að ofan segir, er 
kr. 25,65. Sé auk aðalsímnotarnda einn eða fleiri aukanotendur að sama síma, ber að 
greiða kr. 48,75 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. 

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 símamálastofnunin heimilað það gegn 47,50 króna gjaldi sem 
greiðist einu sinni. 

B 89
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Póst- og símamálastofnunin ákveður tilhögun á símaskránni, og hún getur synjað 
mönnum um upptöku starfsheita, sem hún telur óeðlileg eða vafasamt, að hlutað- 
eigandi hafi rétt til að bera. 

3. Skrásetning í stafrófsskrána. 

3.1. Breytt letur í skrá, hver lína .........0000000 0000... kr. 46,15 
3.2. Aukanafn í skrá ..........0.00.00 0. nes — 48,75 
3.3. Aukalína í skrá, hver lína ........00000000..0n ns. — 25,65 

3.4. Aukanafn með breyttu letri (1 lína) kr. 46,154-48,75 ...... — 94,90 

Aukalínur eru taldar: Ef fyrirtæki lætur skrásetja nöfn starfsmanna sinna 
í skrána undir nafni fyrirtækisins. Sé starfsmaður fyrirtækis ekki aðalsimnotandi 
og ekki skráður í skránni sem aukasímnotandi annars staðar en undir nafni fyrir- 
tækisins (en ekki undir sínu nafni), skal reiknað fyrir það kr. 48,75 sem aukanafn. 

4. Skrásetning í atvinnuskrána. 

4.1. Skrásetning án sérstaks gjalds. 
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 símamálastofnunin hefur ákveðið, fær án sérstaks gjalds eina línu 
til skrásetningar á símanúmeri sínu, ásamt nafni og heimilisfangi, með venju- 
legu letri í einn flokk skrárinnar. Aukasímnotendur öðlast ekki rétt til skrán- 
ingar án sérstaks gjalds. 

4.2. Skrásetning gegn borgun. 
Ef simnotandi vill láta skrá sig í fleiri en einn flokk, kostar hver skrásetn- 

ing fram yfir þá fyrstu kr. 25,65. Ef nafnið óskast skráð með breyttu letri, 
kostar það kr. 46,15. Auglýsingalína kostar kr. 25,65. 

5. Auglýsingar í símaskrá. 

Póst- og símamálastofnuninni er heimilt að taka auglýsingar til birtingar í síma- 

skránni að því marki, sem hún telur að samrýmist númeraskránni. 

XII. 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 
m.a. fyrir þjónustu við bifreiðar). 

1.1.1. Leyfisbréfagjald þegar samanlagt sendiafl er yfir 100 wött (endur- 
nýist við allar breytingar á stöðinni) ........0..000. 00.00.0000... kr. 119,35 

1.1.2. Árlegt eftirlitsgjald senda þegar samanlagt sendiafl er yfir 100 wött — 263,00 

1.1.3. Leyfisbréfagjald, þegar samanlagt sendiafl er 100 wött eða minna 
(endurnýist við allar breytingar á stöðinni) ........0000000.000.0... —  56,50 

1.1.4. Árlegt eftirlitsgjald senda samanlagt 100 wött eða minna ........ — 173,25 
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 (endurnýist við allar breytingar á stöðinni) .... —  56,50
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1.2.2. 

1.3. 
1.3.1. 
132. 
1.3.3. 

1.3.4. 

14. 

1.4.1. 

1.4.2. 

14.3. 
11.4. 
14.. 
1.4.6. 
14.7. 
1.4.8. 

2.1. 
2.2. 
2.3. 

24. 

2.5. 

2.8. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

Árlegt starfrækslugjald fyrir metrabylgjustöðvar í bifreiðum með 
sértiðni eingöngu og í bátum, sem ekki eru skoðunarskyldir ...... — 171,80 

Fyrir almenningstalstöðvar (CB) í 27 MHz tiðnisviðinu. 
Starfsleyfi (gildir í 5 ár) .........000.00.esesesssn ss — 130,90 

Endurnýjunargjald fyrir starfsleyfi ...........202.0.0.0....0..0..0. — 105,20 
Stöðvarleyfi (gildir í Í ár) .............20000000.. 0... 0. 00... — 88,50 
Endurnýjunargjald fyrir stöðvarleyfi „...........0000..0.. 0... — 61,55 
Leyfisbréfagjald fyrir stöðvar með sendiafl 50 milliwött eða minna — 88,50 

Önnur gjöld. 

Leyfisbréf vegna amatörstöðvar ásamt upphafsskoðun (endurnýist 
við tilfærslu milli T-, A-, B- og C leyfa) .....0000........... eee. — 111,60 
Leyfisbréf nýliða vegna amatörstöðvar ásamt upphafsskoðun (gildir 
í 2 ár) og bráðabirgðaleyfi erlendra amatöra ........00000.0..0... — 56,50 
Leyfisbréf vegna fjarstýringa á bílskúrshurðum ...............0... — 47,45 
Leyfisbréf vegna fjarstýringa á líkönum ........0000000.0.0......... — 25,65 
Fyrir skírteini loftskeytamanns ........0.00000.00. 0. 0... 0... oe... — 92,40 
Fyrir skírteini talstöðvarvarðar .........02..000000. 0... 0... 0... — 46,15 
Fyrir aukaskoðun amatörstöðvar ..........00000000 00... 0. 0. 0... —  61,55 
Innsiglisgjald (ferðakostnaður samkvæmt reikningi) ............ — 1283,15 

2. Gjöld fyrir tegundaprófun. 

Gjald fyrir tegundaprófun talstöðva, afl yfir 0.5 watt .......... kr. 886,00 
Gjald fyrir tegundaprófun talstöðva, afl 0.5 watt eða minna ...... — 443,00 
Gjald fyrir tegundaprófun á radíótækjum öðrum en talstöðvum 
er eftir reikningi. 
Innflutningur erlendra radiótækja, þar á meðal talstöðva, er háður samþykki 
Fóst- og símamálastofnunarinnar. Innflytjendur skulu sækja um heimild á þar 
til gerðum eyðublöðum. Sé um fyrsta innflutning að ræða á tæki eða talstöð, 
kannar Póst- og símamálastofnunin með tegundaprófun, hvort tækið fullnægi 
þeim kröfum, sem gerðar eru. 
Innflytjandi, sem flytur inn radíótæki í fyrsta sinn, fær áritun Póst- og síma- 
málastofnunarinnar á tollskjöl, en ber síðan að afhenda tækið í prófun. Með 
tækinu skal fylgja handbók, sem í eru allar nauðsynlegar upplýsingar um 
tækið og notkun þess. Gjald fyrir tegundaprófun talstöðva greiðist fyrir fram. 
Að lokinni prófun skilar Póst- og símamálastofnunin niðurstöðum til inn- 
fiytjanda. 

3. Viðskiptagjöld. 

Radíósímtöl 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 radióstöðva og í verstöðvum. 
Vegna radíóstöðva, sem komið er upp í verstöðvum á vegum samtaka út- 
vegsmanna á viðkomandi stað, skal greiða eftirfarandi daggjöld: 

Fyrir 15 báta .......000000.0000 00 0s0 nr kr. 25,65 
Fyrir 6—15 báta ...........2..0.00...0.essnssen — 47,45 
Fyrir 16—30 báta ..........000000000000n0 ns — 66,75 
Fyrir 31 bát og fleiri ................02000.0. 0. s.s. — 88,50
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3.3.1. 

34. 
3.4.1. 

3.4.2. 

3.4.3. 

344. 

3.4.5. 

3.4.6. 

3.4.7. 

3.ð. 

Ef um leigutalstöð er að ræða, greiðast að auki venjuleg leigugjöld sam- 
kvæmt verðskrá. 
Vegna metrabylgjustöðva, sem komið er upp á stöðum þar sem Póst- og síma- 
málastofnunin veitir ekki strandarstöðvarþjónustu á metrabylgjurásum, skal 
greiða daggjald kr. 46,15 enda sé eingöngu um að ræða viðskipti, er lúta að 
rekstri fiskiskipa og veiðum. 

Viðskiptagjöld og reglur vegna samningsbundinna viðskipta við fiskibáta. 
Póst- og símamálastofnunin 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 Póst- og símamála- 
stofnunarinnar 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 langlinukerfi Póst- og símamálastofnunar- 
innar greiðist samkvæmt gjaldskrá þessari. 
Póst- og símamálastofnunin 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 viðskiptagjald; 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 gætt, að þeim ákvæðum 
sé fylgt. 

Ársfjórðungslegt viðskiptagjald fiskibáta skal vera sem hér segir: 
a. fyrir minni báta en 100 tonn  ........0...0.0..... kr. 150,00 
b. fyrir báta 100 tonn og stærri  .................. — 243,00 

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. 

Viðskiptagjöld landfarstöðva. 
3.5.1. Ársfjórðungslegt afnotagjald landfarstöðva, sem nota rásir á millibylgju, kr. 

3.0.2. 
88,50. 
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. 

12,85. 

4. 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.
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Gjaldið skal vera svo sem hér segir: 

Fyrir skip undir 15 rúmlestum brúttó ........0.0.000000.. kr. 47,45 
Fyrir skip 16 að 50 rúmlestum brúttó .......00...00.0.... — 10,60 
Fyrir skip 50 að 100 rúmlestum brúttó .......00..0.000.. — 94,95 
Fyrir skip 100 rúmlestir brúttó og yfir ...........00.0... — 127,00 

Gjald þetta er óviðkomandi öðrum viðskiptagjöldum vegna viðskipta skipa um 
strandarstöðvar Póst- og símamálastofnunarinnar, og skal það greitt fyrir fram árs- 
fjórðungslega. 

Óheimilt er að hagnýta upplýsingar þær, er fást með skyldutilkynningunum, 
til annarra nota ea öryggisgæslu vegna skipa og áhafna. 

5. Sölu- og leigukjör á radíótækjum. 

Fyrir þau radíótæki, sem Póst- og símamálastofnunin framleiðir, gilda eftir- 
farandi sölu- og leigukjör: 

Söluverð 
eða 

stofnverð Leigukjör 
(Ný tæki) Afgreiðslugj. Ársfi.leiga 

Gerð Tæki kr. kr. kr. 

5.1. FF — 3 Talsendir/viðtæki BI 1 253,55 254,00 
5.2. FF —. 5 Talsendir/viðtæki IR 1 253,55 367,00 
5.3. FF — 10 Talsendir/viðtæki FR 982,80 254,00 
5.4. FVT— 20 Talsendir/viðtæki FR 907,10 254,00 

55. FVT— 30 Talsendir/viðtæki FR 982,80 269,45 

5.6. FVT— 40 Talsendir/viðtæki FR 1542,25 405,45 

5.7. FT Talsendir #............ 1388,25 405,45 

ð.8. VET Viðtæki  .............. 3 387,20 463,20 202,70 

5.9. VKT Viðtæki .............. 2117,00 290,00 125,70 
5.10.  VKT— 74 Viðtæki .............. 1340,80 183,50 80,80 
511. VTS- 12 3 669,50 501,65 250,25 

Notuð viðtæki í leigu fást einnig kevpt, og er þá veittur 6% afsláttur frá nývirði 
tækisins fyrir hvert ár, sem það hefur verið í notkun. Þó skal söluverð slíkra tækja 
ekki vera lægra en 40% af nývirði. 

Leigugjöld, sem tiltekin eru í lið 5.1 til 5.7 að ofan, gilda einungis um talsenda, 
sem settir voru upp fyrir 1. janúar 1973. Uppsetning senda af ofangreindum tegundum, 
sem senda út á báðum hliðarböndum burðarbylgju, er ekki lengur leyfð samkvæmt 
alþjóðasamþykkt. 

6. Radíótæki á leigu. 

6.1. Fram að 1. janúar 1973 leigði Póst- og símamálastofnunin notendum talsenda 
ásamt viðtækjum. Nýuppsetning senda af þeim tegundum, sem notaðar voru 
í þessu skyni eru ekki lengur leyfðar, en þess í stað skal nota einhliðarbands- 
tæki (SSB), sem Póst- og símamálastofnunin hefur ekki leigt út, en hefur 

eingöngu til sölu. Öll leigutæki, sem notuð eru sem fastastöðvar, verða nú 

kölluð inn, en farstöðvar (fyrir millibylgju) verða innkallaðar fyrir 1. janúar 
1982. Fyrir hinar síðastnefndu skulu eilda eftirfarandi reglur: 

6.2.  Leigutaka ber að sjá um, að tækin séu vel með farin, þeim haldið hreinum og 
þurrum, svo sem frekast er kostur. Kostnað vegna viðgerða á tækjunum, er 

stafar af slæmri meðferð og vanhirðu þeirra, meðan þan voru í vörslu leigu- 
taka, ber honum að greiða samkvæmt mati við afhendingu eftir leigu.
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6.3. 

64. 

6.5. 

6.6. 

6.7. 

6.8. 

6.8.1. 

6.8.2. 

6.9. 

71. 

Leigutaki ber allan viðhaldskostnað á tækjunum, meðan þau eru í hans 
vörslu, og skal hann greiddur samkvæmt reikningi. 
Öll radíótæki á leigu frá Póst- og símamálastofnuninni skulu vera vátryggð 

á kostnað leigutaka gegn hvers konar tjóni, og á Póst- og simamálastofnunin 
beinan rétt til vátryggingarfjárins, ef tækin eyðileggjast og hlutfallslega fyrir 
skemmdir. Póst- og símamálastofnunin annast vátryggingu allra slíkra tækja, 
nema í varðskipum og farþega- og/eða vöruflutningaskipum stærri en 500 
rúmlestir, enda skal leigutaki sjálfur annast vátryggingu tækjanna í þeim 
skipum. Vátryggingariðgjöld fyrir tæki, sem póst- og símamálastofnunin annast 
vátryggingu á, skal leigutaki sreiða Póst- og símamálastofnuninni samtímis 
með leigu, og er lögtaksréttur á þeim eins og á leigunni. 
Leiga og vátrvggingariðgjald fyrir talsenda/viðtæki greiðist í einu lagi fyrir 
fram fyrir hvert almanaksár. 
Ef nýr eigandi verður að farartæki, sem talsendir/viðtæki er í og óskar að 
verða leigutaki að þeim, skal hann greiða viðtökugjald, sem er helmingur 
afgreiðslugjalds sbr. grein 1 í þessum kafla. 
Uppsagnarfrestur er 3 mánuðir og skal uppsögn vera skrifleg. Leigutaki ber 
ábyrgð á öllum gjöldum vegna stöðvarinnar þar til uppsagnarfrestur er liðinn. 

Séu ársleiga, vátrygginsariðsjöld og viðskiptagjöld ekki greidd innan eins 

mánaðar frá framvísun reiknings, getur Póst- og símamálsstofnunin: 
Innsiglað radíótækin, þó þannig að nota megi tækin í neyð, sé um lögboðin 
tæki að ræða. Séu áfallin gjöld ekki greidd innan eins mánaðar frá innsiglun. 
setur Póst- og símamálastofnunin tekið hin leigðu tæki í sína vörslu; 
tekið tæki í sína vörslu án undangenginnar innsiglunar, sé um ólögboðin tæki 
að ræða. 

Sama gildir, ef reikningur fyrir uppsetningu og viðgerðir á radióbúnaði, 
sem framkvæmdar eru af Póst- og símamálastofnuninni eru ekki greiddar innan 
eins mánaðar frá framvísun reiknings. 

Fyrir enduropnun innsiglis greiðist innsiglisgjald, og skal sú greiðsla fara 
fram áður en opnað er. Ferðakostnað vegna opnunar innsiglis greiði leigutaki, 
auk innsiglisgjaldsins. Fyrir að flytja stöð á notkunarstað og endurtensja 
hana, greiðist raunverulegur kostnaður, þó aldrei lægri en lásmarksgjald. 
Heimilt er að innheimta nefnd radíótækja- og viðskiptagjöld með símareikn- 
ingum hlutaðeigandi aðila, að viðlagðri lokun símans. 

Póst- og símamálastofnunin getur, undir sérstökum kringumstæðum, leyft 
starfrækslu radíóstöðva á afskekktum bæjum, og þá til viðskipta við ákveðnar 
símstöðvar. Gjöld fyrir slíka notkun eru samkvæmt gjaldskrá um sveita- 
síma. 

7. Almenn ákvæði. 

Hver sá, sem óskar að starfrækja radiótæki á landi, sjó eða í lofti, innan ís- 

lensks lögsagnarumdæmis, skal senda Póst- og símamálastofnuninni 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.
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72. 

7.3. 

1. 

7
 s 

7. 

7.8. 

7.9. 

7.10. 

7.11. 

7.12. 

Póst- og símamálastofnunin 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 þeirra er heimilt að koma með 
bær til skoðunar. 
Þegar framkvæma skal skoðun, skal hlutaðeigandi stöðvarvörður sjá um, að 

nægilegt rafmagn sé fyrir hendi. svo að prófa megi tækin. Enn fremur getur eftir- 

lHtsmaður krafist þess. að stöðvarvörður sé viðstaddur skoðun og til aðstoðar 
eftirlitsmanni sé þess þörf. t. d. við skoðun lifbátasenda 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 

há leyfishafi stöðvarinnar ankakostnað. er af því kann að leiða. Óski leyfis- 
hafi radfátækja aukaskoðnnar. einhverra ástæðna vegna. ber honum að greiða 
fyrir framkvæmd hennar aukalega hálft eftirlitsgjald að viðbættum ferða- 

kostnaði. 

Þeim, sem leyfi fær fyrir sendistöð, ber að sjá um, að enginn starfræki hana, 
nema sá, sem fengið hefur skírteini hjá Póst- og símamálastofnuninni, er heim- 

ii honum starfrækslu slíkrar stöðvar (skírteini loftskevtamanne eða talstöðv- 
arvarðar). Stöðin er hó ávallt undir vfirumsjón levfishafa eða fulltrúa hans 

ng starfræksla hennar 4 áhvrgð beirra. 

Bæði stöðvarverði og leyfishafa eða fulltrúa hans er skylt að undirrita þagn- 
arheit og haga starfrækslunni í einu og öllu samkvæmt fyrirmælum Póst- og 
símamálastofnunarinnar og hlíta þeim ákvæðum og reglum. innlendum og al- 
biáðlegnm. sem ttar eru og settar kunna að verða um starfrækecln slíkra 
stöðva. Verði misbrestur á þessu, getur Póst- og símamálastofnunin afturkallað 
lewfichráf stáðvarinnar. innsiglað hana eða. sé hún í leigu frá nóst- og eíma- 
málastofnuninni, tekið hana í sína vörslu. 
Radíóeftirlitsgjöld og annar kostnaður vegna tækjaskoðunar greiðist í síðasta 
lagi 10 dögum eftir framvísun reiknings. 
Póst- og símamálastofnunin eða sérstakir umboðsmenn hennar sjá um uppsetn- 
ingen oe viðhaldsþhjónustn 4 fastastöðvum Upnsetningn og viðhaldshjónnstu 
á farstöðvum annast Póst- og símamálastofnunin og þau verkstæði. sem fengið 
hafa heimild til viðgerða á ákveðnum gerðum talstöðva Tevfishafi greiðir 
hasaa 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 IN daga frá framvísun reiknings. 

Hafi áfallin gjöld vegna radíótækja eða þjónustu ekki verið greidd á tilteknum 
tíma, er Póst- og símamálastofnuninni heimilt að innsigla viðkomandi stöð. 
Um borð £ ckipnum skal betta há gert bannig. að nota megi stöðina Í nevðar- 

tilfelli. Enn fremur er Póst- og símamálastofnuninni heimilt að innheimta þessi 
siðld með símreikningnm hlutaðeigandi levfishafa. 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 símamálastofn- 
unarinnar. Innflytjendur skulu sækja um heimild á þar til gerðum eyðublöðum. 
Sí um fyrsta innflutning á talstöðvum að ræða, kannar Póst- og símamála- 
stofnunin með tegundaprófun, hvort stöðvarnar fullnægi þeim lágmarkskröfum, 
sem gerðar eru.
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7.13. Leyfi til starfrækslu radióstöðva 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 símamálastofnunarinnar. Van- 
ræksla í þessum efnum leysir leyfishafa ekki frá greiðslu áfallinna gjalda. 

7.14. Öll gjöld til Póst- og símamálastofnunarinnar vegna starfrækslu radíótækja, sem 

ekki eru greidd á tilsettum tíma, eru lögtakskræf, samkvæmt 1. gr. laga nr. 29 
frá 16. des. 1885. 

7.15. Póst- og símamálastofnunin hefur nokkurt magn radíótækja til leigu eða til sölu 

8.1. 

11. 

samkvæmt nánari ákvörðun hverju sinni. Um kjör fer samkvæmt sérstakri 

gjaldskrá um radiótæki. 

8. Reglur um starfrækslu talstöðva, sem annast viðskipti við bifreiðar 

eða önnur farartæki á landi. 

Póst- og símamálastofnunin starfrækir fastastöðvar til almennra viðskipta við 
landfarstöðvar. Enn fremur veitir Póst- og símamálastofnunin einstaklingum, 
fyrirtækjum og stofnunum leyfi til starfrækslu fastastöðva og úthlutar þeim 
tíðnum fyrir slíkar stöðvar. 
Ekki er heimilt að tengja fastastöðvar, aðrar en stöðvar Póst- og símamála- 

stofnunarinnar, 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 Póst- og 
símamálastofnunarinnar skulu starfræktar af talstöðvavörðum, sem hafi skír- 

íeini útgefin af Póst- og símamálastofnuninni. Talstöðvaverðir undirrita þagn- 
arheit, 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 radíó-dagbók um allt að, 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 
örvægisþjónustunni er lokið. 

Leyfishafi ber allan kostnað og alla ábyrgð af starfrækslu stöðvanna. 
Viðskiptagjöld landfarstöðva eru tilgreind í grein 3.5. í þessum kafla gjald- 
skrárinnar. 

XIII. KAFLI 

Afnot landssímalína til skákkeppni gegn niðursettu gjaldi. 

Fyrir afnot landssímalína til skákkeppni greiðist % venjulegs símialagjalds 
á tímabilinu frá 1. október til 30. apríl kl. 21:00--08:00. 

Lágmarksgjald miðast þó við þriggja stunda notkun á línunum. Hver byrjuð 
klukkustund telst sem heil. 

Á öllum öðrum tímum en þeim, sem að framan getur, reiknast fullt gjald. 

samkvæmt símtalagjaldskrá (sbr. TV. kafla). 

Umsóknir um afnot landssímalína til skákkeppni gegn niðursettu gjaldi skulu 
koma frá Skáksamhandi Íslands og sendar skriflega til símstjórans í Reykja- 

vík með minnst sólarhrings fyrirvara. Óskir um niðursett símasjöld til skák- 
keppni frá öðrum en Skáksambandi Íslands verða eigi teknar til greina.
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11. 

1.2. 

13. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

Frádráttur vegna eldri búnaðar, sem Póst- og símamálastofnunin kann að 

endurkaupa. 

a) Sjálfvirkar einkasímstöðvar afskrifast á 10 árum, og skal reikna frádrátt 

samkvæmt eftirfarandi töflu: 
  

Aldur stöðva, ár .... 0—I1 1--2 23 34 45 5—10 

Frádráttur, % ...... 80 60 40 30 20 10 
  

b) Telex- og fjarritvélar, modem, handvirkar einkasímstöðvar og talfærakerfi 

afskrifast á 8 árum, og skal reikna frádrátt samkvæmt eftirfarandi töflu: 

  

Aldur, búnaður, ár .... 0—1 12 2-3 3—5 5--8 
Frádráttur, % .......... 80 60 40 20 10 
  

c) Ef nýr búnaður samkv. a) og b) er settur upp í stað eldri búnaðar, er 

endurgreiðsla af kostnaðarverði eldri búnaðarins reiknuð út frá gildandi 

kostnaðarverði samkvæmt töflum í a) og Þ), og kemur sú upphæð til frá- 
dráttar kostnaðarverði nýja búnaðarins. Ef áðurnefndur frádráttur er 

hærri en kostnaðarverð nýja búnaðarins, skal umreikna hann miðað við 

upprunalegt kostnaðarverð og sé hann enn hærri en kostnaðarverð nýja 

búnaðarins, endurgreiðir Póst- og símamálastofnunin þann mismun 

(sbr. d.). 
d) Ef búnaði samkv. a) og b) er sagt upp, án þess að nýr búnaður komi í 

staðinn, er endurgreiðsla samkv. c) miðuð við upprunalegt kostnaðar- 

verð. 
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 eyðuhlöð 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 samhanda. 

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. 
Krefjast má þess, að talsímanotendur setji tryggingu fyrir greiðslu allra gjalda 

fyrir afnot símans. 
Póst- og símamálastofnunin ákveður, við hvaða stöð símabúnaður skuli tengjast, 
númer hans og nánara fyrirkomulag og getur síðan breytt um númer, ef það 
telst nauðsynlegt. Handvirk langlínusamtöl hafa forgangsrétt fram yfir innan- 

bæjarsímtöl, og getur Landssíminn komið inn á sjálfvirk símtöl og beðið um, 

að viðkomandi leggi á, ef um innanbæjarsímtal er að ræða. 
Ekki er heimilt að gera eða láta gera breytingar á símalögnum nema með 
heimild Póst- og símamálastofnunarinnar. Öll slík verk framkvæmir stofnunin 
eftir beiðni en notandi greiðir það gjald, sem ákveðið er. Starfsmenn stofnunar- 
innar hafa hvenær sem er aðgang að öllum símatækjum og síimalögnum. 
Talsímanotendum er skylt að fara vel og gætilega með allan símabúnað í eigu 

Póst- og símamálastofnunarinnar 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 
Póst- og símamálastofnunarinnar, t.d. talfærasnúrur o. þ. h., enda hefur Póst- 

B 90
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1.7. 

1.8. 

1.9. 

1.10. 

1.11. 

1.12. 

1.13. 

1.14. 

2.1. 

2.2. 

og símamálastofnunin að sjálfsögðu 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. Póst- og síma- 
málastofnunin ber ekki ábyrgð á því, þótt sími verði ónothæfur um stund. Verði 
óþarfur dráttur á viðgerð símans má krefjast endurgreiðslu á afnotagjaldinu í 
hlutfalli við þann tíma, er síminn er ónothæfur, ef sambandsslitin eru meira en 
10 sólarhringar á ári. 
Póst- og símamálastofnunin 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 Póst- og simamálastofnunarinnar. Sé það engu að síður gert, hefur 
notandi fyrirgert rétti sínum til símans, og getur stofnunin slitið sambandinu, 
en notandi borgar samt afnotagjaldið til þess tíma, er hann hefði löglega getað 
sagt upp. 
Hægt er að fá síma geymdan í umsaminn tíma og er þá heimilt að veita 25% 
afslátt af afnotagjaldi og fella niður atvinnusímaálag, ef það á við. 
Póst- og símamálastofnuninni 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 Tína einhvers notanda óhæfilega oft á tali að dómi Póst- og símamálastofnun- 
arinnar, getur stofnunin krafist þess. að notandinn fallist á lagfæringar. 
Verðskrá sú er póst- og símamálastjóri gefur út fyrir búnað við sjálfvirkar 
og handvirkar miðstöðvar og fjarskiptavélar, í samráði við ráðuneytið, skal 
liggja frammi á símstöðvum. 

Þeir, sem af ásettu ráði eða vítaverðu gáleysi valda skemmdum á símabúnaði og 
símakerfum í eigu stofnunar'nnar hafa fyrirgert rétti sínum til símans og sæta 
sektum samkvæmt 176. gr. hegningarlaganna, nema verknaðinum sé þannig 
farið, að byngri refsing liggi við samkvæmt lögum. 

2. Greiðsluskilmálar. 

Skráður rétthafi síma ber alla ábyrgð á greiðslum til Póst- og símamálastofn- 
unarinnar vegna notkunar á símabúnaði hans. 
Eindagi síma- og radíógjalda er 10. dagur hvers mánaðar, og skal Póst- og 
símamálastofnunin sjá um, að reikningar berist símnotendum með góðum fyrir- 
vara. Fyrsta virkan dag eftir eindaga verður símalokunum beitt við innheimtu 
skulda að upphæð krónur 65,00 og hærri. Innheimt verður gjald, krónur 27,00 

fyrir lokun og enduropnun talsímasambands. Séu síma- og/eða radíógjöld eigi 
greidd þrem mánuðum eftir eindaga, verða þau send til lögtaks samkvæmt 1. gr. 
laga nr. 29/1885. 

3. Leigutími. 

Þegar um er að ræða samband fyrir utan kaupstaðarlóð eða samhand með sér- 
stöku fyrirkomulagi, getur Póst- og símamálastofnunin krafist, að leigutíminn sé 
minnst eitt ár eða fleiri.
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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 fyrir fram. 

XV. KAFLI 

Gjaldskrá þessi og reglur eru settar samkvæmt 12. gr. laga nr. 30 frá 1941 um 
fjarskipti svo og samkvæmt 11. gr. laga nr. 36 frá 1977 um stjórn og starfrækslu 
póst- og símamála og gengur í gildi 1. ágúst 1981. Reiknast nýju gjöldin fyrir teljara- 
skref aðeins af símtölum, sem fram fara 1. ágúst 1981 eða síðar. Jafnframt fellur þá 
úr gildi gjaldskrá og reglur nr. 226 5. maí 1981. 

Samgönguráðuneytið, 30. júlí 1981. 

Steingrímur Hermannsson. 
  

Brynjólfur Ingólfsson. 

30. júlí 1981. Nr. 448. 
AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrám rafveitna. 

Samkvæmt 25. gr. Orkulaga nr. 58 29. apríl 1967 hefur ráðuneytið staðfest eftir- 
farandi breytingar á gildandi gjaldskrám rafveitna, er taki gildi frá og með 1. ágúst 
1981: 

Rafveita Akraness. Allir gjaldskrárliðir hækki um 64% nema hitataxtar 
D1I—DS6, er verði óbreyttir. 

Rafveitur annarra sveitarfélaga. 
Allir gjaldskrárliðir hækki um 9.5%. 

Iðnaðarráðuneytið, 30. júlí 1981. 

Hjörleifur Guttormsson. 
  

Guðrún Skúladóttir.
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AUGLÝSING 

um breytingar á gjaldskrám Rafmagnsveitna ríkisins og Orkubús Vestfjarða. 

Samkvæmt 62. gr. Orkulaga nr. 58 29. apríl 1967 og 10. gr. laga nr. 66 31. maí 
1976, hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi breytingar á gjaldskrám Rafmagnsveitna 
ríkisins og Orkubús Vestfjarða fyrir raforku frá og með 1. ágúst 1981: 
A: Gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins, frá 16. maí 1981: 

ID) Smásala. Öll gjöld samkvæmt gjaldskránni hækki um .......... 9.5% 
II) Heildsala. Öll gjöld samkvæmt gjaldskránni hækki um -......... 4.0% 

B: Gjaldskrá Orkubús Vestfjarða, frá 16. maí 1981: 

Öll gjöld samkvæmt gjaldskránni hækki um ........0.00.0000.. 0... 9.5% 

Iðnaðarráðuneytið, 30. júlí 1981. 

Hjörleifur Guttormsson. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 450. 30. júlí 1981. 
AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrám hitaveitna. 

Samkvæmt 29. gr. Orkulaga nr. 58 29. apríl 1967, hefur ráðuneytið staðfest eftir- 
farandi breytingar á gjaldskrám hitaveitna er gildi frá og með 1. ágúst 1981: 

Gialdskrá Hitaveitu Reykjavíkur, frá 1. maí 1981 hækki um ............ 7% 

Gjaldskrá Hitaveitu Seltjarnarness, frá 16. maí 1981 hækki um -....... 12% 
Gjaldskrá Hitaveitu Mosfellshrepps, frá 16. maí 1981 hækki um -........ 7% 
Gjaldskrá Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar, frá 16. maí 1981 hækki um  8% 

Gialdskrá Hitaveitu Hvammstanga, frá 16. maí 1981 hækki um -....... 8% 

Gjaldskrá Hitaveitu Siglufjarðar, frá 16. maí 1981 hækki um .......... 8% 
Gialdskrá Hitaveitu Reykjahlíðar, frá 16. maí 1981 hækki um .......... 15% 
Gjaldskrá Hitaveitn Húsavíkur, frá 16. maí 1981 hækki um ............ 12% 

Gjaldskrá Hitaveitu Egilsstaðahrepps og Fella, frá 16. maí 1981 hækki um 35% 
Gjaldskrá fyrir Fjarhitun Vestmannaeyja, frá 16. maí 1981 hækki um .. 8% 
Gjaldskrá Orkubús Vestfjarða fyrir hitaveitur. frá 16. maí 1981 hækki um 9.5% 

Glaldskrá Hitaveitu Flúða og nágrennis, frá 2. janúar 1981 hækki um .. 20% 
Gjaldskrá Hitaveitu Lausaráss, frá 16. maí 1981 hækki um ............ 60% 

Gjaldskrá Hitaveitu Hveragerðis, frá 16. maí 1981 hækki um ......... 15% 
Gjaldskrá Hitaveitu Suðurnesja. frá 16. maí 1981 hækki um .......... 8% 

Gjaldskrá Hitaveitu Akureyrar, frá 16. maí 1981 hækki um ............ 8% 

Gialdskrá Hitaveitu Suðureyrar, frá 16. maí 1981 hækki um .......... 8% 
Gialdskrá Hitaveitu Sauðárkróks, frá 16. maí 1981 hækki um ........ 8% 

Gialdskrá Hitaveitu Selfoss, frá 16. maí 1981 hækki um .............. 15% 

Gjaldskrá Hitaveitu Blönduóss, frá 16. maí 1981 hækki um ............ 8% 
Gjaldskrá Hitaveitu Þorlákshafnar frá 16. maí 1981 hækki um ........ 8% 

Iðnaðarráðuneytið, 30. júlí 1981. 

Hjörleifur Guttormsson.   
Guðrún Skúladóttir.
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REGLUGERÐ 

um starfsmenntunarsjóð starfsmanna ríkisins innan B.H.M. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir starfsmenntunarsjóður starfsmanna ríkisins innan BHM og 

starfar hann með því skipulagi og markmiði sem segir í reglugerð þessari. 
Heimili sjóðsins og varnarþing er í Reykjavík. 

2. gr. 
Markmið sjóðsins er að tryggja fjárhagslegan grundvöll símenntunar og endur- 

hæfingarnáms starfsmanna ríkisins innan BHM í tengslum við störf þeirra. 

3. gr. 
Stjórn sjóðsins skal skipuð fjórum mönnum til fjögurra ára í senn. Tveir skulu 

skipaðir af fjármálaráðherra og tveir af launamálaráði BHM. Stjórnin skal halda 
gerðabók og rita í hana allar samþykktir sínar. Til þess að samþykkt sé lögmæt þarf 
meiri hluti stjórnarmanna að greiða henni atkvæði. 

4. gr. 
Tekjur sjóðsins eru: 

a) Framlag úr ríkissjóði, er nema skal 0,15% af föstum mánaðarlaunum félags- 
manna. Hlutfall þetta skal endurskoðað árlega miðað við þarfir sjóðsins. Um 
skil á framlagi ríkissjóðs skal höfð hliðsjón af reglum er gilda um skil á orlofsfé. 

b) Vaxtatekjur. 

ð. gr. 
Tekjum sjóðsins skal einungis varið í samræmi við markmið hans, sbr. 2. gr. 

Í því sambandi er sjóðstjórn m. a. heimilt að veita neðangreindum aðilum fjárstyrki 
úr sjóðnum til eftirtalinna verkefna: 

Í. Félög opinberra starfsmanna innan BHM eða ríkisstofnanir þær, þar sem félags- 
menn BHM starfa, til 
a. námskeiðshalds á vegum þeirra eða í samstarfi við aðra, 
b. öflunar fagrita, 
c. að skapa aðstöðu til endurmenntunar. 

2. Einstaka félagsmenn til 
a. að sækja námskeið eða stunda nám innanlands eða utan, 
b. rannsókna eða ákveðinna verkefna, sem teljast til endurmenntunar þeirra. 

6. gr. 
Félagsmenn eða félög innan BHM, sem æskja styrks úr sjóðnum skulu senda 

stjórn launamálaráðs umsókn þar að lútandi, þar sem fram komi lýsing á því námi 
eða verkefni sem styrkurinn skal renna til, áætlaðan kostnað, hvenær fyrirhugað 
er að stunda námið eða verkefnið, sem styrkur er veittur út á og aðrar þær upp- 
lýsingar er sjóðstjórn kann að telja nauðsynlegar. 

Launamálaráð skal í lok hvers ársfjórðungs senda umsóknir þær sem um getur 
í 1. mgr. til sjóðsins. Á grundvelli þeirra tekur sjóðstjórn ákvörðun um hvort og hve 
háan styrk viðkomandi umsækjandi skuli fá.



Nr. 4ö1. 720 15. júlí 1981. 

Ríkisstofnanir, sem æskja styrks úr sjóðnum, skulu senda umsóknir sínar beint 

til sjóðstjórnar. Að öðru leyti skulu ákvæði þessarar greinar eiga við um þær. 

Að jafnaði skal aðeins veita styrk vegna umsóknar sem lýtur að væntanlegum 

kostnaði umsækjanda. Þó getur sjóðstjórn veitt styrk vegna kostnaðar sem þegar 

hefur verið stofnað til innan viðkomandi reikningsárs, telji hún slíkt nauðsynlegt 

vegna sérstæðra aðstæðna. 

7. gr. 
Greiðslur úr sjóðnum skulu að jafnaði fara fram eftir á gegn framvísun reikn- 

inga eða annarra gagna, er sýna fram á að styrkurinn nýtist á þann hátt sem ætlað 

er. Tveir stjórnarmenn, sinn frá hvorum aðila, skulu árita samþykki á reikninga 

vegna greiðslna úr sjóðnum. 

8. gr. 

Reikningsár sjóðsins skal vera almanaksárið. Reikningar skulu endurskoðaðir 

af ríkisendurskoðun. 
Bókhald sjóðsins skal vera hjá ríkisbókhaldi. Að öðru leyti er stjórn sjóðsins 

heimilt að semja við aðra aðila um að sjá um störf þau, sem nauðsynlegt er að vinna 

til að tryggja starfrækslu sjóðsins. 

9. gr. 

Árlega skal stjórn sjóðsins gera skýrslu þar sem gerð skal grein fyrir fjárhag 

hans og starfsemi síðast liðið reikningsár. Skal skýrsla þessi send fjármálaráðherra 

annars vegar og stjórn launamálaráðs BHM hins vegar. 

10. gr. 

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt ákvæðum samkomulags BHM og ríkis- 

stjórnarinnar frá 5. sept. 1980, öðlast gildi hinn 15. júlí 1981. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Þrátt fyrir ákvæði 6. gr. reglugerðar þessarar skulu úthlutanir styrkja úr sjóðn- 

um á árinu 1981 vera tvær. Skulu umsóknir um þær hafa borist launamálaráði 

annars vegar fyrir 15. júlí 1981 og 1. október 1981. 

Fjármálaráðuneytið, 15. júlí 1981. 

Ragnar Arnalds. 
  

Höskuldur Jónsson.



15. júlí 1981. 721 Nr. 452. 

REGLUGERÐ 

um starfsmenntunarsjóð starfsmanna ríkisins innan BSRB. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir starfsmenntunarsjóður starfsmanna ríkisins innan BSRB og 

starfar hann með því skipulagi og markmiði sem segir í reglugerð þessari. 
eimili sjóðsins og varnarþing er í Reykjavík. 

2. gr. 
Markmið sjóðsins eru: 
Að starfsmenn beri ekki kostnað af né verði fyrir tekjutapi af námi, sem beinlínis 

er við það miðað, að þeir geti tileinkað sér framfarir og tæknibreytingar á sinu 
sérsviði. 

Að starfsmenn eigi, án verulegs kostnaðar, kost á námskeiðum, sem geri þeim 
mögulegt að taka að sér vandasamari störf en þeir gegna. 

Ef störf eru lögð niður vegna tækni- eða skipulagsbreytinga, eiga starfsmenn, 
án tilkostnaðar, kost á endurhæfingarmenntun, sem geri þeim mögulegt að taka að 
sér önnur störf með óbreyttum tekjumöguleikum. 

3. gr. 
Stjórn sjóðsins skal skipuð fjórum mönnum til f jögurra ára í senn. Tveir skulu 

skipaðir af fjármálaráðherra og tveir af stjórn BSRB. Stjórnin skal halda gerðabók 
og rita í hana allar samþykktir sínar. Til þess að samþykkt sé lögmæt þarf meiri 
hluti stjórnarmanna að greiða henni atkvæði. 

Stjórn sjóðsins er heimilt, telji hún þess þörf að ráða starfsmann er inni af hendi 
nauðsynleg störf til þess að tryggja að sjóðurinn sinni því hlutverki sem honum 
er ætlað. 

4. gr. 
Tekjur sjóðsins eru: 

a) Framlag úr ríkissjóði, er nema skal 0,15% af föstum mánaðarlaunum félags- 
manna. Hlutfall þetta skal endurskoðað árlega miðað við þarfir sjóðsins. Um 
skil á framlagi ríkissjóðs skal höfð hliðsjón af reglum er gilda um skil á orlofsfé. 

b) Vaxtatekjur. 
Tekjum sjóðsins skal einungis varið í samræmi við markmið hans sbr. 3. gr. 

5. gr. 
Til þess að annast hlutverk sitt skal sjóðurinn beita sér fyrir námskeiðum og 

annarri fræðslustarfsemi er lýtur að aukinni starfsmenntun sjóðfélaga eða endur- 
hæfingarnámi þeirra. Starfsemi þessa er honum heimilt að rækja í samvinnu við aðra 
aðila. 

Þá er sjóðstjórn m.a. heimilt að veita neðangreindum aðilum fjárstyrki úr 
sjóðnum til eftirtalinna viðfangsefna enda samrýmist þau markmiðum þeim sem að 
er stefnt að ná sbr. 2. gr. 

1. Einstaka sjóðfélaga til 
a) að sækja námskeið eða nám innanlands, eða utan 
b) rannsókna eða ákveðinna verkefna sem teljast til endurmenntunar þeirra. 

2. Einstök félög innan BSRB til 
a) námskeiðshalds á vegum þeirra eða í samstarfi við aðra, 

3. a) ríkisstofnanir, þar sem sjóðfélagar starfa, til námskeiðshalds.



Nr. 452. 122 15. júlí 1981. 

6. gr. 

Þeir, sem æskja styrks úr sjóðnum skulu senda stjórn sjóðsins umsókn þar að 

lútandi, þar sem fram komi lýsing á því námi eða verkefni sem styrkurinn skal 

renna til, áætlaðan kostnað, hvenær fyrirhugað er að stunda námið eða verkefnið, 

sem styrkur er veittur út á og aðrar þær upplýsingar er sjóðstjórn kann að telja 

nauðsynlegar. Á grundvelli þeirra tekur stjóðstjórn ákvörðun um hvort og hve háan 

styrk viðkomandi umsækjandi skuli fá. Að jafnaði skal aðeins veita styrk vegna 

umsóknar sem lýtur að væntanlegum kostnaði umsækjanda. Þó getur sjóðstjórn 

veitt styrk vegna kostnaðar sem þegar hefur verið stofnað til innan viðkomandi 

reikningsárs, telji hún slíkt nauðsynlegt vegna sérstæðra aðstæðna. Úthlutun styrkja 

úr sjóðnum skal að jafnaði fara fram a. m. k. ársfjórðungslega. 

7. gr. 

Greiðslur úr sjóðnum má aðeins inna af hendi þegar tveir stjórnarmenn, sinn 

frá hvorum aðila, hafa samþykkt þær með áritun sinni t. d. á umsóknir eða reikninga. 

8. gr. 

Reikningsár sjóðsins skal vera almanaksárið. Reikningar skulu endurskoðaðir 

af ríkisendurskoðun. 
Bókhald sjóðsins skal vera hjá ríkisbókhaldi. Að öðru leyti er stjórn sjóðsins 

heimilt að semja við aðra aðila að sjá um störf þau, sem nauðsynlegt er að vinna til 

að tryggja starfrækslu sjóðsins. 

9. gr. 

Árlega skal stjórn sjóðsins gera skýrslu þar sem gerð skal grein fyrir fjárhag 

hans og starfsemi síðast liðið reikningsár. Skal skýrsla þessi send fjármálaráðherra 

annars vegar og stjórn BSRB hins vegar. 

10. gr. 

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt ákvæðum samkomulags BSRB og ríkis- 

stjórnarinnar frá 20. ágúst 1980 öðlast gildi hinn 16. júlí 1981. 

Fjármálaráðuneytið, 15. júlí 1981. 

Ragnar Arnalds. 
"Höskuldur Jónsson. 

  

Stjórnartíðindi B 34, nr. 443—452. Útgáfudagur 31. júlí 1981.



STJÓRNARTÍÐINDI B 35 — 1981 
  

  

ðl. júlí 1981. 723 Nr. 453. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 163/1978 um innflutningsgjald 

af bifreiðum og bifhjólum. 

1. gr. 
1. mgr. 1. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Við tollafgreiðslu skal innheimta innflutningsgjald af öllum bifreiðum og bif- 

hjólum sem hér segir, sbr. þó 2. og 3. gr. reglugerðar þessarar: 
a) 85% gjald skal greiða af bifreiðum sem knúnar eru aflvélum með 2200 ecmöð 

sprengirými eða minna. 
b) 50% gjald skal greiða af öðrum bifreiðum og bifhjólum. 

2. gr. 
2. mgr. 3. gr. orðist svo: 
Við tollafgreiðslu bifreiða til leigubifreiðastjóra, sendibifreiðastjóra og öku- 

kennara, sem hafa að aðalstarfi akstur allt að 8 farþega leigubifreiða til fólksflutn- 
inga, sendibifreiða eða kennslubifreiða, skal einungis innheimta 25% innflutnings- 
gjald. Af bifreiðum sömu aðila sem hafa slíkan akstur að aukastarfi skal við toll- 
afgreiðslu einungis innheimta 38% innflutningsgjald falli bifreiðarnar undir b. lið 
1. mgr. Um eftirgjöf og eftirstöðvar innflutningsgjalds af bifreiðum þessara aðila 
skal í framkvæmd farið eftir reglum ráðuneytisins nr. 234/1980 um lækkun aðflutn- 
ingsgjalda af bifreiðum til atvinnubifreiðastjóra og ökukennara. 

ð. gr 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 16. gr, sbr. 35. gr. laga nr. 

4/1960 um efnahagsmál, öðlast gildi frá og með 1. ágúst 1981. 

Fjármálaráðuneytið, 31. júlí 1981. 

Ragnar Arnalds. 

Þorsteinn Geirsson. 

B 91 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



Nr. 454. 124 9. júli 1981. 

REGLUGERÐ 

um flugvallagjald. 

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

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

þeir sem viðkomu hafa á Íslandi samkvæmt farseðli milli annarra Evrópulanda og 
Ameríku og þeir sem ferðast með loftförum varnarliðs Bandaríkja Norður-Ameríku 
hér á landi. 

2. gr. 
Flugvallagjald skal vera 160 kr. fyrir hvern farþega sem ferðast frá Íslandi til 

annarra landa. Fyrir farþega á aldrinum tveggja til tólf ára skal greiða hálft gjald 
en fyrir yngri farþega skal ekkert gjald greiða. Um ferðir til Færeyja og Grænlands 
gilda þó ákvæði 3. gr. 

3. gr. 
Flugfélög, sem annast flutning farþega innanlands eða til Færeyja og Grænlands, 

skulu greiða í ríkissjóð gjald er nemi 12 kr. á hvern farþega er ferðast á þeim leiðum 
og eldri eru en tólf ára. Fyrir farþega á aldrinum tveggja til tólf ára skal greiða 
hálft gjald. Fyrir farþega yngri en tveggja ára skal ekkert gjald greiða. Einungis 
skal greitt eitt gjald þótt millilent sé milli brottfararstaðar og ákvörðunarstaðar 
vegna flugáætlunar enda vari viðdvöl ekki lengur en sex klukkustundir. Heimilt er 
að hækka verð farmiða sem gjaldinu nemur. Sé sú heimild notuð skal sú hækkun 
ósérgreind í verði miðans. 

4. gr. 
Um innheimtu, ábyrgð, viðurlög, sektir og aðra framkvæmd samkvæmt reglu- 

gerð þessari gilda ákvæði laga nr. 8/1976 um flugvallagjald með síðari breytingum. 

5. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 2. mgr. 3. gr. laga nr. 8/1976, 

sbr. 2. gr. laga nr. 18/1980, öðlast gildi frá og með 1. september 1981. Frá sama tíma 
fellur reglugerð nr. 599/1980 úr gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 9. júlí 1981. 

Ragnar Arnalds.   
Árni Kolbeinsson. 

  

Stjórnartíðindi B 35, nr. 453—454. Útgáfudagur 5. ágúst 1981.



STJÓRNARTÍÐINDI B 36 — 1981 
  
  

16. júlí 1981. 725 Nr. 455. 

REGLUGERÐ 

um laun skipaskoðunarmanna ríkisins, sem ekki eru á föstum launum. 

1. gr. 

Aðalskoðun. 

Fyrir árlega aðalskoðun á búnaði, vél og bol skips greiði sýslumenn eða bæjar- 
fógetar f. h. ríkissjóðs, laun svo sem hér segir til skipaskoðunarmanna, gegn reikn- 
ingi þeirra. 

Fyrir opinn bát .............2...000000 0000 kr. 52.00 
Fyrir opinn bát með vél .............000000..0..0..... — 94.00 
Fyrir þilfarsskip minna en 15 rúml. ............0...... — 168.00 
Fyrir þilfarsskip 15 rúml. allt að 30 rúml. ............ — 210.00 
Fyrir þilfarsskip 30 rúmi. alit að 50 rúml. ............ — 282.00 
Fyrir þilfarsskip 50 rúml. allt að 100 rúml. ............ — 324.00 
Fyrir þilfarsskip 100 rúml. allt að 200 rúml. ......... — 482.00 
Fyrir þilfarsskip 200 rúmi. allt að 300 rúml. .......... — 544.00 
Fyrir þilfarsskip 300 rúml. allt að 400 rúml. og stærri .. — 680.00 

Þegar skipta þarf launum, skal það gert þannig, að fyrir búnaðarskoðun 
greiðist %% hluti, fyrir vélaskoðun greiðist % hluti og fyrir bolskoðun greiðist 
% hluti. 

Hálf rúmlest eða meira telst heil, en minna broti skal sleppt. 

2. gr. 
Aukaskoðun, eftirlit með nýsmíði o. fl. 

Fyrir aukaskoðun, mælingu skipa, eftirlit með nýsmíði, viðgerðum og breyt- 
ingum greiðist samkvæmt reikningi skoðunarmanna, sama gildir um ferðakostnað. 

Skal greiðslan miðuð við tímakaup fastráðinna skoðunarmanna Siglingamála- 
stofnunarinnar fyrir dag- eða yfirvinnu, eftir því sem við á hverju sinni. 

3. gr. 
Hleðslumerkjaskoðun. 

Fyrir hleðslumerkjaskoðun og áritun hleðslumerkjaskirteinis greiðist kr. 105.00. 

4. gr. 
Skoðunarmönnum er heimilt að innheimta kr. 50.00 hjá umbiðjanda vottorða 

vegna endurgreiðslu tolla. 

5. gr. 
Reikningar. 

Skipaskoðunarmenn skrifi reikninga fyrir störf sín í fjórriti, í þar til gerðar 
bækur, sem siglingamálastjóri lætur þeim í té. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



Nr. 455. 126 16. júlí 1981. 

Laun samkvæmt 1. gr., skulu sýslumenn eða bæjarfógetar greiða gegn frumriti 
og einu afriti, en siglingamálastjóra sent annað afrit ásamt skoðunarskýrslu. 

Laun samkvæmt 2. og 3. gr. greiðir Siglingamálastofnun ríkisins gegn reikningi 
skoðunarmanns í tvíriti og skoðunarskýrslu. 

Reglugerð þessi, um laun fyrir skoðun á skipum, sem framkvæmd er af hinum 
lögskipuðu skoðunarmönnum, sem ekki taka föst laun úr ríkissjóði, er hér með sett 
samkvæmt 6. gr. laga nr. ól 12. maí 1970, um Siglingamálastofnun ríkisins, til að 
öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld reglugerð nr. 368 27. ágúst 1979, um laun skipa- 
skoðunarmanna ríkisins, sem ekki eru á föstum launum. 

Samgönguráðuneytið, 16. júlí 1981. 

Steingrímur Hermannsson.   
Ólafur S. Valdimarsson. 

Nr. 456. . 30. júlí 1981. 
AUGLÝSING 

um gjald yfir 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. Fyrir tilkynningu um skrásetningu hlutafélaga og samvinnufélaga kr. 570.00 
2. Fyrir tilkynningu um skrásetningu firma  ........00000.00..0.0... — 200.00 
3. Fyrir tilkynningu um veitingu prókúruumboðs, breytingu eða aftur- 

köllun á prókúruumboði ........200000000 00 nn — 200.00 
4. Fyrir tilkynningu um breytingu á hlutafélögum, samvinnufélögum 

og firmum (breytingu á stjórn, samþykktum, eigendaskipti o.fl.) — 200.00 
5. Fyrir tilkynningu um að hlutafélag eða firma sé hætt störfum .. —  40.00 
6. Fyrir uppboðsauglýsingu, þrjár birtingar # .................0..... — 260.00 
7. Fyrir fjármark  .......0.0200000.00 ars —  50.00 
8. Fyrir auglýsingu um óskilafénað, fyrir hverja kind eða hross .. — 30.00 
9. Fyrir innköllun #............00.000eeeeeeeesss — 260.00 

10. Fyrir auglýsingu um skiptafund  .........20000000 00.00.0000... — 100.00 
11. Fyrir ógildingarstefnu # ........0.20000.0enseessns —  260.00 
12. Fyrir dómsbirtingu #..........00200000 esne —  260.00 
13. Fyrir tilkynningu um útdrátt í happdrætti allt að 7 dálksentim. .. — 150.00 

Annað efni, sem birt er í blaðinu, en eigi fellur undir neinn framangreindra 

liða, greiðist með krónum 24.00 fyrir hvern dálksentimetra. 
Myndamót, sem nota þarf við prentun auglýsinga, skal auglýsandi leggja til. 

Gjaldskrá þessi öðlast gildi 20. ágúst 1981. Fellur þá jafnframt úr gildi auglýsing 
nr. 237 12. maí 1981 um gjald fyrir tilkynningar o. fl. sem birtist í Lögbirtingablaðinu. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 30. júlí 1981. 

Friðjón Þórðarson.   
Hjalti Zóphóníasson.



24. júlí 1981. 727 Nr. 457. 

AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Vestmannaeyja nr. 304 16. júní 1981. 

3. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 
Vatnsveitan leggur til vatnsmæla í hvert hús (hverja íbúð) og skal notandi 

greiða kr. 2,30 fyrir hvern teningsmetra vatns. 
Notkunargjald þetta innheimtir Rafveita Vestmannaeyja á tveggja mánaða 

fresti, og annast mælaaflestur. 

4. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 
Greiðsla fyrir vatn, sem afgreitt er til skipa og báta í Vestmannaeyjahöfn, skal 

vera kr. 455.00 fyrir hvern teningsmetra, og auk þess kr. 45.00 í afgreiðslugiald, sf 
vatnið er afgreitt frá kl. 08.00—17.00 á virkum dögum en kr. 90.00 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 höf fyrr en 
vatnið er greitt eða um greiðslu hefur verið samið. 

13. gr. gjaldskrárinnar falli niður og breytist töluröð annarra greina samkvæmt 
því. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem bæjarstjórn Vestmannaeyja hefur samið og sam- 
þykkt staðfestist hér með skv. lögum nr. 15/1923 til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 24. júlí 1981. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Jón Sigurpálsson. 

24. júlí 1981. Nr. 458. 
REGLUGERÐ 

um afnám reglugerðar nr. 131 8. maí 1968, um notkun rotvarnarefna 
4 

til geymslu á síld, loðnu og öðrum bræðslufiski. 

1. gr. 

Með reglugerð þessari er felld úr gildi reglugerð nr. 181 8. maí 1968, um 
notkun rotvarnarefna til geymslu á síld, loðnu og öðrum bræðslufiski. 

2. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 92 3. maí 1935, um meðferð, verkun 

og útflutning á sjávarafurðum, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 24. júlí 1981. 

F. h.r. 

Jón L. Arnalds. 
  

Jón B. Jónasson.
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REGLUGERÐ 

um notkun rotvarnarefna til geymslu á loðnu og öðrum bræðslufiski. 

1. gr. 
Leyfi til notkunar nítríta er háð því skilyrði, að verksmiðjustjóri (vinnslustjóri) 

tilkynni Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins, ef notað er nitrít til rotvarnar á loðnu 
eða öðrum bræðslufiski. Leyfi er einnig því aðeins veitt, að verksmiðjan hafi í 
þjónustu sinni kunnáttumann, sem kann skil á notkun rotvarnarefna og getur gert 
nítrítákvarðanir. 

2. gr. 
Hráefni (loðna og annar bræðslufiskur) má aldrei innihalda meira en 150 

mg/kg nítrít, þegar það er unnið. Allar nítrítákvarðanir í hráefni skulu bókfærðar 
og er Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins heimill aðgangur að þessum niðurstöðum. 
Leyfilegt er að blanda saman rotvörðu og órotvörðu hráefni að því tilskildu, að 
nitrítinnihald þess rotvarða sé undir 200 mg/kg og tryggt sé, að blöndun hráefnis 
sé góð. 

3. gr. 
Sýni skulu send Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins af öllu miðli, sem framleitt 

hefur verið úr nítrítrotvörðu hráefni. Verksmiðjustióri (vinnslustjóri) ber ábyrgð 
á, að sýni séu send Rannsóknastofnuninni sem fyrst af öllu nýframleiddu miðli, 
sem unnið hefur verið úr nitrítrotvörðu hráefni. Í mjöli úr nítrítrotvörðu hráefni 
mega ekki mælast nitrósamin eða önnur eiturefni og hættuleg efni í því magni, er 
að dómi eiturefnanefndar telst varhugavert, sbr. 15. gr. laga nr. 85/1968. 

4. gr 
Notkun nítríta um borð í veiðiskipum er óheimil. 

5. gr. 
Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins gefur út, að höfðu samráði við eiturefna- 

nefnd, leiðbeiningar um meðferð rotvarnarefna og heppilegar blöndur af þeim, 
a.m.k. árlega. 

6. gr. 
Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins hefur á hendi eftirlit með framkvæmd reglu- 

gerðar þessarar. Rannsóknastofnunin sendir eiturefnanefnd árlega skýrslu um 
mælinsar á nitrítum og öðrum eiturefnum og hættulegum efnum í bræðslufiski, sbr. 
ákvæði 3. gr. 

7. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari eða fyrirmælum, sem sett kunna að verða samkvæmt 

henni, varða sviptingu leyfis til notkunar nitríts og sektum. 

8. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 85/1968, um eiturefni og 

hættuleg efni, og að höfðu samráði við sjávarútvegsráðuneytið hvað varðar Rann- 

sóknastofnun fiskiðnaðarins, öðlast gildi þegar við birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 16. júlí 1981. 

Svavar Gestsson. 
  

Ingimar Sigurðsson.
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GJALDSKRÁ 

Löggildingarstofunnar fyrir löggildingu og eftirlit með 

mælitækjum og vogaráhöldum. 

1. gr. 

Löggildingargjöld. 
- Vogarlóð: 

Þyngd 1—200 g  ...........0.200 000 er nr 
Þyngd %kg— 20 kg „.........2.00000 0. nr 
Þyngd 50 kg ..........002.000 000 esne 
Þyngd 4-8 02 ...........0000.. esne 
Þyngd 1lbþ— 7lb ..........2.00000 eens 
Þyngd 8 lþ — 20 lb ......0..0000000 0. ser 

Metaskálar fyrir apótek og efnarannsóknarstofur: 

Burðarþol: Allar stærðir  ...........0...00000 0000 nn 

Jafnarma vogir: 

Burðarþol: Allar stærðir  ............2..000000 seen s sen 

Tugavogir, hundraðsvogir og rennilóðsvogir: 

Burðarþol 10— 100kg  .....0.0200 0000 renn 
Burðarþol 101— 500 kg  ......00.000000 nn 
Burðarþol  501— 2000 kg  .......00000000 000 unar 
Burðarþol 2001—15000 kg  ........02200 000 nn ene 
Burðarþol 15001—30000 kg  .......0.000000 0000 
Burðarþol yfir 30000 kg  ........20000000 000. 

Vísavogir: 

Burðarþol 1 kg .......0000 000 
Burðarþol 6—  25kg .......0000 rns 
Burðarbol 26— 100 kg .......000000 00 
Burðarþol  101— 500kg ........0..000000 00 nn nn 
Burðarþol  501— 1000 kg ......0...000000 0000 nn 
Burðarþol 1001— 5000 kg ........000000ssnresnnnnr 
Burðarþol 5001—15000 kg .........000000 0000. t ens. 
Burðarþol 15001—30000 kg .......0020000n0.nnrr nr 
Burðarþol yfir 30000 kg ........0.0000000 00 s.n... 

Rafmagnsvogir (tölvuvogir): 

Burðarþol 1— TÖOkg .......0.0000000 00 nn 
Burðarþol 11l—  2$kg ........0000020 0000 
Burðarþol 26— 100kg ...........0000 0000 
Burðarþol 101— 500 kg .......0000000 000 
Burðarþol  501— 1000kg ..........0000000 0000 nn 
Burðarþol 1001— 5000 kg .......00.0020000n0 enn 
Burðarþol 5001—15000 kg ......0..0..2020000 neee 
Burðarþol 15001—30 000 kg ........0.00200000 00 venner 
Burðarþol yfir 30000 kg .........000000 0000 ne 

Nr. 460. 

2.00 
3.00 
7.00 
2.00 
2.00 
3.00 

15.00 

15.00 

15.00 
22.00 
37.00 

140.00 
150.00 
160.00 

15.00 
25.00 
27.00 
50.00 
70.00 

100.00 
150.00 
200.00 
245.00 

30.00 
35.00 
56.00 
80.00 
90.00 

105.00 
170.00 
290 00 
320.00
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7. Kvarðar og málbönd: 
Lengd %m—1m -......0..00000 000 kr.  6.00 
Lengd stálmálbönd allt að 50 m ........00000 0000 n ns — 15.00 
Lengd mælivélar fyrir lengdarmál .........2.020000 0000... — 20.00 

8. Mæliker: 
Rúmtak 1dl— 21 ...........00002.000 es ves rss kr. 4.00 
Rúmtak 10 di — 501 ..........0.00000 sess —  5.00 
Rúmtak vinmælar (veltim. og kúlum.) 36 el ....0..00..00000... — 20.00 

9. Rennslismælar fyrir olíur og bensín og bensínsölumælar: 
Rennslismælar  ............202000000 sess kr. 22.00 
Bensínsölumælar  ............20000 eee ss — 15.00 

10. Rennslismælar fyrir mjólk ..............22000 000. es senn kr. 22.00 

2. gr. 
Vottorðagjald  ..................2.0.s ss kr. 10.00 

3. gr 
Auk löggildingargjalda reiknast kaupgjald fyrir starfsmenn Löggildingar- 

stofunnar samkvæmt taxta hennar fyrir 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 þegar gildi og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá nr. 10 9. janúar 1981. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 30. júlí 1981. 

Friðjón Þórðarson.   
Hjalti Zóphónfasson. 

Nr. 461. 29. júlí 1981. 
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 kr. 30,00 í hverjum flokki. Fyrir ársmiða skal greiða kr. 360,00. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 13 13. apríl 1973 um happ- 

drætti Háskóla Íslands, öðlast gildi 1. janúar 1982. Jafnframt fellur úr gildi reglu- 
gerð nr. 324 30. júní 1980. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 29. júlí 1981. 

Friðjón Þórðarson. 
  

Ólafur W. Stefánsson.
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AUGLÝSING 

um gjaldskrá fyrir sundstaði í Reykjavík. 

Einstakir miðar, fullorðnir  ..............0.00..0.0.... kr.  6.00 
Einstakir miðar, börn  ..........00000.0 0000. — 3.00 
10 miðar, fullorðnir #.............0.0000.0 000. — 40.00 
10 miðar, börn ...........000. 0000 — 13.00 
10 miðar, aldraðir # .............00.0000000 20... —  20.00 
Gufubað  ............2.200002 0 — 11.00 
Leiga á handklæðum og skýlum .......0.0.0.000000... —  5.00 
Sundnámskeið, fullorðnir  ..............000000.0002.. — 125.00 

Sundnámskeið, börn  .........00.02000 0000. — 90.00 

10 miða kort 16 ára og eldri, sundfélög .............. — 14.00 

10 miða kort yngri en 16 ára, sundfélög ............ — 7.00 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 32 7. maí 1928 til þess 
að öðlast gildi þegar í stað. 

Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá nr. 252 12. maí 1981. 

Félagsmálaráðuneytið, 81. júlí 1981. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Jón Sigurpálsson. 

17. júlí 1981. Nr. 463. 
REGLUGERÐ 

um leyfi til vátryggingarstarfsemi og skráningu í vátryggingarfélagaskrá. 

I. KAFLI 

Umsókn um starfsleyfi. 

1. gr. 
Hver, sem hyggst reka vátrygginsarstarfsemi hér á landi, skal sækja um starfs- 

leyfi. 

Leiki vafi á um, hvort sækja þurfi um starfsleyfi skv. lögum um vátryggingar- 
starfsemi og reglugerð þessari, sker tryggingamálaráðherra úr. 

2. gr. 
Starfsleyfi er bundið við ákveðnar vátryggingargreinar sbr. 4., 5. og 6. gr. og 

er óheimilt að reka vátryggingastarfsemi í öðrum greinum en veitt hefur verið 
leyfi fyrir. 

Sérhvert félag cða stofnun, sem leyfi hefur til að reka vátryggingarslarfsemi og 
hyggst taka upp nýja grein vátrygginga eða hysgst breyta starfsemi sinni í veru- 
legum atriðum, skal sækja um leyfi fyrir hinni nýju starfsemi. 

Starfsleyfi gelur ekki náð yfir aðrar vátryggingargreinar, en þær sem rúmast 
innan tilgangs félags samkvæmt samþykktum þess. 

B 92
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3. gr 
Í umsókn sérhvers félags eða stofnunar um starfsleyfi, skal greina eftirfarandi: 

Nafn og starfssvæði. 
Tilgang félagsins. 
Hverjir séu stofnendur félags. 
Hvert sé innborgað hlutafé, stofnfé eða hverjar séu eignir erlends félags hér 
á landi. 
Hverjir skipi stjórn og varastjórn og hver sé fulltrúi vátryggingartaka og hinna 
tryggðu í stjórn. 
Hverjir séu kjörnir og/eða ráðnir endurskoðendur. 

Mm 
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> 
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4. gr. 
Félag eða stofnun, sem hyggst reka liftryggingarstarfsemi (frumtrygsingar) 

skal tilgreina í umsókn þær vátryggingargreinar, sem sótt er um leyfi fyrir, sam- 

kvæmt eftirfarandi sundurliðun: 

A. Frumtrygging. 

a. Einstaklingsbundnar persónutryggingar. 
1. Liftryggingar með sparifjármyndun. 
2. Áhættuliftryggingar. 
3. Sjúkra- og slysatryggingar. 
4. Slysatryggingar. 

b. Hóptryggingar. 
1. Líftryggingar með sparifjármyndun. 
2. Hópliftrygsingar. 
3. Hópsjúkra- og slysatryggingar. 
4. Hópslysatryggingar. 

B. Endurtrygging. 

a. Innlend. 
1. Einstaklingsbundnar persónutryggingar. 
2. Hóptryggingar. 

bh. Erlend. 
1. Persónutryggingar. 

5. gr. 

Félag eða stofnun, sem hyggst reka vátryggingarstarfsemi á sviði skaðatrygg- 

inga (frumtrygginga), skal í umsókn tilgreina þær vátryggingargreinar, sem sótt er 

um leyfi fyrir samkvæmt eftirfarandi sundurliðun: 

A. Frumtrygging. 

1. Eignatryggingar. 
Sjótryggingar aðrar en farmtryggingar. 
Flugtryggingar aðrar en farmtryggingar. 
Farmtryggingar. 
Ábyrgðartryggingar ökutækja. 
Ökutækjatryggingar aðrar en ábyrgðartryggingar. 
Frjálsar ábyrgðartryggingar. 
Slysa- og sjúkratryggingar. 

. Aðrar greinar (sundurliðist). 
B. Endurtrygging. 

a. Innlend. 
1. Persónutryggingar. 
2. Skaðatryggingar. 

Þ
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h. Erlend. 
1. Persónutryggingar. 
2. Skaðatryggingar. 

6. gr. 
Félag eða stofnun, sem hyggst reka vátrvggingarstarfsemi á sviði endurtrygg- 

inga einvörðungu, skal í umsókn tilsreina þær vátryggingargreinar, sem sótt er um 
leyfi fyrir samkvæmt eftirfarandi sundurliðun: 

A. 

J
o
 

# 
Þ 

a 

G. 

Innlend endurtryggingarstarfsemi. 
1. Persónutryggingar. 
2. Skaðatryggingar. 
Erlend endurtryggingarstarfsemi. 
1. Persónutryggingar. 
2. Skaðatrygsingar. 

11. KAFLI 

Gögn er fylgi umsókn um starfsleyfi. 

7. gr. 
Stofnfundargerð, stofnsamningur og sambvkktir félags eða reglur, sem stofnun 
starfar eftir. 

Vottorð löggilts endurskoðanda um innborgað hlutafé, stofnfé (ábyrgðarfé) og 
eigið hlutafé. 

Sýnishorn allra vátryggingarskilmála, sem nota á. 
Sýnishorn allra iðgjaldaskráa, sem nota á og skýrsla um reiknigrundvöll 
þeirra með sundurliðun á einstaka bætti (áhættuiðsjald, öryggisálag og kostn- 
aðarálag). 

Skýrsla um, hvernig endurtrygsingum er háttað, og komi fram hvert sé hámark 
eigin áhættu. 

Reglur um tillög til varasióða og annarra sjóða svo og ráðstöfun tekjuafgangs, 
og hvernig rekstrarhalla skuli mætt. 
Tilkynning til vátryggingarfélagaskrár. 

. gr. 
Með umsókn liftrygginsarfélass skuli ank þess fylgja eftirtalin sögn: 

Gösn, er sýni hver sé trvæginsarstærðfræðinsur (aktúar) félagsins. 
Reiknigrundvöllur iðsjaldasjóðs liftrygginga ásamt reglum um ákvörðun 
endurkaupverðs og um verð gialdfrjálsra trygginga. 
Skýrsla um reiknigrundvöll ágóðaúthlutunar (bónus) til tryggingartaka. 

9. gr. 
Umsókn vátryggingarfélags fyrir nýjum greinum vátrygginga skulu fylgja 

eftirtalin sögn: 

A. 
B 

C. 

D 

Sýnishorn vátryggingarskilmála sem nota á. 

Sýnishorn iðgjaldaskráa. sem nota á og skýrsla um reiknigrundvöll þeirra með 
sundurliðun á einstaka þætti (áhættuiðsjald, öryggisálag og kostnaðarálas). 
Skýrsla um hvernig endurtryggingum er háttað og komi fram, hvert sé hámark 
eigin áhættu. 

Ef breyting á leyfi til líftrygginga leiðir til breytinga á reiknigrundvelli iðsjalda- 
sjóðs líftrygginga, reglum um ákvörðun endurkaupsverðs, verði gjaldfrjálsra 
trygginga eða reikningsgrundvelli ágóðaúthlutunar til tryggingartaka, skulu 
fylgja gögn um þær breytingar. 
Tilkynning til vátryggingarfélagaskrár.
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10. gr. 
Með umsókn erlends vátryggingarfélags um starfsleyfi hér á landi skulu fylgja 

eftirtalin gögn auk þeirra gagna, sem talin eru í 7. og 8. grein og við eiga um starf- 
semi þess hér á landi: 

A. Ársreikningar félagsins í heimalandinu síðustu 5 ár undirritaðir af stjórn með 
áritun löggilts endurskoðanda. 

B. Vottorð tryggingaeftirlits eða viðkomandi ráðuneytis heimalandsins um, að 
félasið hafi heimild til að starfa í heimalandinu í þeim sreinum vátrygginga, 
sem sótt er um starfsleyfi fyrir hér á landi og hafi haft slíkt leyfi í a. m.k. 5 ár. 

C. Skýrsla tryggingaeftirlits heimalandsins um athugasemdir, ef einhverjar eru, 
sem tryggingaeftirlitið hefur gert við starfsemi þess og rekstur í heimalandinu 
s.1. 5 ár eða vottorð um að þær hafi engar verið á þessu tímabili. 

D. Gögn, er sanni, hver sé aðalumboðsmaður félagsins hér á landi og hvar at- 
vinnustöð hans sé. 

E. Yfirlýsing félagsstjórnar staðfest af notarius publicns, um að félagið hlíti því 
að hafa varnarþing hér á landi, að því er varðar starfsemi þess á Íslandi. 

F. Vottorð er sanni, að hrein eign félagsins hér á landi nemi eigi minna fé en 
350 000 nýkr. 

TI. KAFLI 

Meðferð umsóknar um starfsleyfi. 

11. gr. 
Tryggingaeftirlitið skal kanna umsókn félags eða stofnunar um starfsleyfi og 

gögn þau er henni fylgja og athuga hvort umsækjandi fullnægji skilyrðum laga um 
vátryggingarstarfsemi og reglugerða settra samkvæmt þeim. 

Ráðherra veitir félagi ótímabundið starfsleyfi, og að því fengnu má skrá félagið 
í vátryggingarfélagaskrá og hlutafélagaskrá eða aðra opinbera félagaskrá. 

IV. KAFLI 

Vátryggingarfélagaskrá. 

12. gr. 
Tryggingaeftirlitið heldur skrá, er nefnist vátrvggingarfélagaskrá um öll þau 

félög og stofnanir, sem heimild hafa til að bjóða vátryggingar hér á landi. 

13. gr. 
Félag eða stofnun, sem tryggingamálaráðherra veitir starfsleyfi, skal þegar í 

stað vera skráð í vátrygsingarfélagsaskrá os hlutafélagaskrá eða aðra opinbera 
félagaskrá, ef um slíka skrá eru fyrirmæli í lögum. 

Aldrei má félag eða stofnun hefja vátryggingarstarfsemi, fyrr en skráning í 
bæði vátrygsingarfélagaskrá og hlutafélagaskrá eða aðra opinbera félagaskrá, svo 
sem lög segja til um, hefur farið fram. 

14. gr. 
Til vátryggingarfélagaskrár skal tilkynna eftirfarandi til skráningar þar: 

Dagsetningu stofnfundargerðar, stofnsamnings og samþykkta. 
Nafn og starfssvæði, lögheimili og varnarþing. 
Starfssvið og tilgang. 
Vátryggingargreinar. 
Skráð og innborgað hlutafé eða stofnfé (ábyrgðarfé) og eigið hlutafé. 
Stjórn og varastjórn. J
o
ð
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Fulltrúa vátryggingartaka í stjórn válryggingarhlutafélags. 
Nöfn þeirra, er skuldbinda mega félag eða stofnun. 
Endurskoðendur. 
Tryggingastærðfræðing (aktúar), ef um líftryggingarfélag er að ræða. 
Aðalumboðsmann og atvinnustöð hans, ef um erlent vátryggingarfélag er að 
ræða. 

1
 

Tilkynningar til vátryggingarfélagaskrár skulu gefnar á þar til gerðum eyðu- 
blöðum, sem tryggingaeftirlitið lætur í té. 

Ennfremur skal skrá í vátryggingarfélagaskrá dagsetningu starfsleyfis. 

15. gr. 
Allar breytingar á samþykktum, hlutafé, stofnfé, stjórn, endurskoðendum og 

þeim, er skuldbinda mega vátryggingarfélag, svo og breytingar á öðru því, er skráð 
er í vátryggingarfélagaskrá, sbr. 14. gr., Skal tilkynna innan mánaðar til vátrygg- 
ingarfélagaskrár til skráningar og má eigi skrá þær í hlutafélagaskrá eða aðra opin- 
bera félagaskrá fyrr en slíkt hefur verið gert. 

Tilkynningum um breytingar skal fylgja endurrit úr viðkomandi fundargerð. 

16. gr. 
Ef tilkynningar fullnægja ekki fyrirmælum laga, reglugerðar þessarar eða sam- 

þykkta félags eða ákvarðanir eru ekki teknar á Þann hátt, sem ákveðið er í lögum 
eða samþykktum, má synja um skráningu. 

Tilkynnanda skal skýrt bréflega frá synjun og um ástæður til hennar. 

17. gr. 
Missi félag rétt til að reka vátryggingarstarfsemi hér á landi, verði gjaldþrota 

eða því slitið, skal þegar í stað má nafn þess úr vátryggingarfélagaskrá. 

18. gr. 
Birta skal árlega í Lögbirtingablaðinu skrá um félög þau, sem heimild hafa til 

að reka vátryggingarstarfsemi. 

Ennfremur skal birta í Lögbirtingablaði tilkynningu um skrásetningu nýs 
félags í vátryggingarfélagaskrá og tilkynningu um að nafn félags hafi verið máð úr 
vátryggingarfélagaskrá og ástæður þess. 

19. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða fésektum eða varðhaldi. 

20. gr. 
Reglugerð þessi, sem er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 50/1978 um vá- 

tryggingarstarfsemi, öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi felldar reglugerðir nr. 
396 28. desember 1973 og nr. 315 18. október 1974. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 17. júlí 1981. 

Svavar Gestsson. 
  

Jón Ingimarsson.
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AUGLÝSING 

um breyting á bréfi menntamálaráðuneytis nr. 212, 16. sept. 1950. 

Við bréf menntamálaráðuneytisins, nr. 212, dags. 16. september 1950, bætist 

eftirfarandi málsgrein: 

Nú er skólahús notað til hótelrekstrar að sumarlagi, meðan skóli starfar ekki, 

og gilda þá eigi framangreind ákvæði. 

Menntamálaráðuneytið, 20. júní 1981. 

Ingvar Gíslason. 

Birgir Thorlacius. 

Nr. 465. 1. júlí 1981. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 367 22. mars 1976, um bátaábyrgðarfélög. 

1. gr. 

7. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Eftirtalin bátaábyrgðarfélög starfa skv. reglugerð þessari og eru takmörk þeirra 

sem hér segir: 

1. Vélbátatrygging Reykjaness. 
Félagssvæði: Frá Krísuvíkurbergi að Keilisnesi. 

2. Vélabátaábyrgðarfélagið Grótta. 
Félagssvæði: Frá Keilisnesi að Búðum, Búðir ekki með, og Árnes- og Rangár- 
vallasýsla. 
Bálatrygging Breiðafjarðar. 
Félagssvæði: Frá Búðum að Brjánslæk. 
Vélbátaábyrgðarfélag Ísfirðinga. 
Félagssvæði: Frá Brjánslæk að Skagatá. 
Vélbátatrygging Eyjafjarðar. 
Félagssvæði: Frá Skagatá að Digranesi. 
Skipatrygging Austfjarða. 
Félagssvæði: Frá Digranesi til Hornafjarðar. 
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Allir eigendur vátryggingarskyldra fiskiskipa á hverju vátryggingarsvæði eru 
skyldir að vera í félagi því, sem þar starfar. Þó skal með samþykki hlutaðeigandi 
bátaábyrgðarfélaga og Samábyrgðarinnar heimilt að vátryggja skip hjá öðru báta- 

ábyrgðarfélagi. 
Nú er skip flutt á annað tryggingarsvæði, og skal þá eigandi, skrásetningarstjóri 

og bátaábyrgðarfélag á því svæði, er skipið fiyst frá, tilkynna það bátaábyrgðar- 

félagi á því svæði, sem skipið flyst á, og Samábyrgðinni. Vanræksla á tilkynningu 

varðar sektum frá 10—-250 krónum. Sömu viðurlögum varðar það eiganda, ef hann 

vanrækir að skrásetja skipið tafarlaust á hinu nýja tryggingarsvæði. Ábyrgð fyrra 

félags fellur niður jafnskjótt og skipið hefur verið skrásett á öðru félagssvæði, enda 

hafi viðtakandi bátaábyrgðarfélag látið skoða skipið strax eftir að því barst flutn- 
ingstilkynning, og samþykkt flutninginn.
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Sé skip, sem tryggt er samkvæmt bátaábyrgðarlögunum svift haffærisskirteini, 
skal Siglingamálastofnun ríkisins þegar í stað tilkynna það viðkomandi bátaábyrgðar- 
félagi eða Samábyrgðinni. 

2. gr 
Reglugerð þessi er sett með stoð í lögum nr. 91 31. desember 1975 og gildir frá og 

með Í. janúar 1981. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 1. júlí 1981. 

Svavar Gestsson.   
Jón Ingimarsson. 

7. júlí 1981. Nr. 466. 
FJALLSKILAREGLUGERÐ 

fyrir Austur-Barðastrandarsýslu. 

I. KAFLI 

Um stjórn fjallskilamála. 

1. gr. 
Sýslunefnd Austur-Barðastrandarsýslu hefur á hendi yfirstjórn allra fjall- 

skilamála innan takmarka sýslunnar. Sýslunefnd sker úr öllum ágreiningi milli 
hreppsnefnda út af fjallskilamálum. 

Allar kærur og kröfur á hendur hreppsnefndum og hreppstjórum varðandi fjall- 
skilamál heyra undir sýslunsfnd. Ennfremur geta einstakir aðilar lagt slíkt mál 
undir úrskurð sýslunefndar. 

2. gr. 
Hreppsnefndir hafa á hendi stjórn og framkvæmdir í fjallskilamálum hver í 

sínum hreppi, eða í samlögum, ef svo hagar til. 
Hreppsnefndir geta gert nánari ákvarðanir um fjallskil í einstökum atriðum, 

hver á sínu fjallskilasvæði, enda brjóti ákvarðanir hreppsnefndar eigi í bága við 
reglugerð þessa. 

II. KAFLI 

Um mörk og markaskrár. 

3. gr. 
Sérhver fjáreigandi er skyldur til að hafa skýrt eyrnamark á fé sínu. Aðfengið 

fé skal hann marka upp undir eyrnamark sitt, eða brennimerkja þær kindur, sem 
hyrndar eru, en festa plötu með skýru brennimarki í eyru á kollóttu fé. 

4. gr. 
Sýslunefnd skal láta prenta markaskrá sýslunnar, svo sem landslög mæla fyrir, 

ekki sjaldnar en áttunda hvert ár, og skal útgáfu og útsendingu hennar lokið fyrir 
30. ágúst það ár, sem skráin kemur út. Hreppsnefndir annast söfnun marka, hver 
í sínum hreppi, og skal henni lokið fyrir 1. janúar þess árs. 

Sýslunefnd ræður markavörð, er sér um mörk í sýslunni, og útgáfu markaskrár- 
innar. Hver markeigandi skal greiða gjald það, er sýslunefnd ákveður fyrir inn-
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færslu marksins í skrána. Skal gjaldinu varið til greiðslu kostnaðar við skráningu, 
Prentun og útsendingu. Ef gjaldið nemur meira en kostnaði rennur afgangurinn í 
sýslusjóð, en hrökkvi gjaldið eigi til fyrir kostnaðinum, greiðist það er á vantar úr 

sýslusjóði. 

5. gr. 
Nú flyst maður inn í sýsluna og skal hann þá tilkynna mark sitt markaverði 

sýslunnar. 
Þeir, sem vanrækja að láta prenta mark sitt í markaskrá sýslunnar, mega búast 

við að með fé þeirra verði farið sem óskilafé. 

6. gr. 
Brennimörk og plötumerki hreppanna eru þessi: 
Geiradalshreppur B 1 — Reykhólahreppur B 2 — Gufudalshreppur B 3 

Múlahreppur B 4 — Flateyjarhreppur B 5. 

III. KAFLI 

Um notkun upprekstrarlands. 

7. gr. 
Hreppsnefnd í hverjum hreppi skal annast um að þeir fjáreigendur, sem ekki 

hafa nægilegt upprekstrarland fyrir sinn fénað, fái upprekstur annars staðar í 
hreppnum, þar sem fjalllendi er nægilegt, enda komi sanngjörn greiðsla fyrir, eftir 

mati óvilhallra manna, ef ekki næst samkomulag við landeiganda. 

Íhlutunarskylda hreppsnefndar fellur niður, ef ekki er til ónytjað beitiland í 

hreppnum. 

8. gr. 

Nú liggja saman sumarhagar og verður einn fyrir ágangi frá öðrum á heima- 

lönd sín eða afrétti, og á þá sá, er fyrir ágangi verður, kröfu á hendur hinum fyrir 

uslagjaldi eða hagatolli, miðað við tölu ágangsfjárins, eins og hún reyndist í haust- 

réttum, nema öðru vísi sé um samið, eða senda menn í göngur. Náist ekki samkomu- 

lag um uslagjaldið, skal það metið af óvilhöllum mönnum. Sé um að ræða mikinn 

ágang úr öðrum byggðarlögum, skal kröfurétturinn í framangreindu tilfelli varða 

viðkomandi hreppsfélag. 

IV. KAFLI 

Um fjallskil. 

9. gr. 

Tvennar skulu fjallgöngur á hausti. Fyrri leitardagur skal vera mánudagurinn 

í 22. viku sumars, síðari leitardagur, laugardaginn í 24. viku sumars. Þó skal heimilt, 

ef samkomulag næst milli hreppsnefnda á samliggjandi leitarsvæðum, að ákveða 

aðra leitardaga, ef til þess fæst leyfi þeirra, er á hendi hafa yfirstjórn fjallskilamála. 

Hreppsnefndir geta, ef þurfa þykir, fyrirskipað þriðju leit og ákveðið leitardag. Rétta 

skal sama dag og leitir fara fram, þó er heimilt að fresta réttarhaldi til næsta dags, 

ef nauðsyn krefur. 

10. gr. 

Fjallskilaskyldur er hver fjáreigandi, hver ábúandi, eða húsráðandi, sem fé á, 

eða hross. Einnig er hann fjallskilaskyldur fyrir hjú sín og börn, eigi þau fé, einnig 

fóðrafé. Nú er jörð í eyði og land hennar ekki lagt til afréttar viðkomandi hrepps 

með samningum, og er þá eiganda eða umboðsmanni hans skylt að annast um hreins-
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un heimalands jarðarinnar að hausti, sem og önnur fjallskil, eins og byggð væri. 
Nú fellur sveitarfélag eða verulegur hluti þess úr byggð, og skal þá viðkomandi 
sýslunefnd sjá um, að fjallskil séu framkvæmd á eyðilöndum. Kostnaður við þau 
skiptist þannig, að eigendur bera 1/2, hreppar þeir, er fjárvon eiga í löndunum 1/4 
og ríkissjóður 1/4. Búnaðarfélag Íslands úrskurðar kostnaðarreikninga. 

11. gr. 
Sá er notar land utan hrepps fyrir fénað sinn, eða nokkurn hluta hans, skal hafa 

tilkynnt það hreppsnefndinni í þeim hreppi, þar sem hann á heima, áður en 12 vikur 
eru af sumri, og er hann þá undanþeginn fjallskilaskyldu fyrir þennan fénað í sinni 
heimasveit. 

12. gr. 
Heimilt er að stofna fjallskilasjóð fyrir hvert réttarsvæði. Fjallskilum í sumar- 

beitarhögum skal jafna niður á fjallskilaaðila í hlutfalli við tölu fjallskilaskylds 
búpenings, þó þannig að eigendur eyðijarða og ábúendur jarða án búpenings taki 
jafnframt hlutfallslega þátt í kostnaðinum. Hver fjallskiladeild heldur gjörðabók 
og færir sérstakt bókhald. Skulu reikningar fjallskilasjóðs endurskoðast á sama hátt 
og sveilarsjóðsreikningar. Fjallskil skulu innt af hendi í vinnu, eftir því sem þörf 
krefur og við verður komið, ella goldin í peningum eftir mati sveitarstjórna. 

13. gr. 
Hlutaðeigandi hreppsnefnd skal árlega í tæka tíð semja fjallskilaseðil, þar sem 

ákveðið er hvernig fjallskilum og leitum í heimalöndum skuli hagað. Skal hrepps- 
nefnd tilnefna einn eða fleiri leitarstjóra í hreppnum. Leitarstjórar skulu stjórna 
göngum leitarmanns og annast um að allt fari vel og skipulega fram. 

14. gr. 
Í fjallleitum skal öllu fé safnað til lögréttar af leitarsvæðinu. Hreppsnefnd getur 

bannað sundurdrátt á bæjum og ákveðið að allt fé úr heimalöndum sé rekið til 
réttar, ef nauðsyn krefur. “ 

Þegar sundurdráttur fer fram á bæjum, skal heimaféð dregið úr. Rísi ágrein- 
ingur út af þessu, skulu hlutaðeigandi aðilar hlíta úrskurði sýslunefndar. 

15. gr. 
Leitarstjóri skal tafarlaust tilkynna hlutaðeigandi hreppsnefnd, ef eigi er farið 

eftir fyrirmælum hans, en hreppsnefnd getur kært slíkt, svo og alla aðra vanrækslu 
við framkvæmd fjallskilamála, og varða brot sektum. 

V. KAFLI 

Um réttarhöld og meðferð óskilafjár. 

16. gr. 
Skilaréttir í hreppum sýslunnar skulu vera á þeim stöðum er hér segir: 
Í Geiradalshreppi: í Króksfjarðarnesi. 
Í Reykhólahreppi: á Kinnarstöðum. Heimilt er hreppsnefnd Reykhólahrepps 

að hafa einnig skilarétt á Grund og Klukkufelli á meðan ástæða er til. 
Gufudalshreppi: í Djúpadal og Múla í Kollafirði. 
Múlahreppi: á Firði og Skálmarnesmúla. þ
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17. gr. 

Valdi bygging skilaréttar grasráni eða jarðusla, skal ef þess verður krafist, 

koma fullt endurgjald úr fjallskilasjóði hlutaðeigandi hrepps eða hreppa, eftir mati 

dómkvaddra manna. 

18. gr. 
Hreppsnefndir skulu sjá um að fjárréttir séu í góðu standi, og skulu dilkar svo 

rúmgóðir, að enginn þurfi að hleypa út fé fyrr en sundurdrætti er lokið. Í þeim lög- 
réttum, þar sem utansveitarmenn eiga von á töluverðum fénaði, skal hreppsnefnd 

sjá um að til séu nægilega stórir dilkar fyrir þá að draga fé sitt í. Kostnað við byggingu 

þeirra greiði hlutaðeigandi hreppsfélög, nema öðru vísi sé um samið. Hver ábúandi 
eða húsráðandi, sem fé á, er skyldur til að vinna við að koma upp eða gera við réti, 

samkvæmt fyrirmælum hreppsnefndar. Allur kostnaður, er af þessu leiðir, greiðist 
úr fjallskilasjóði eða sveitarsjóði, en hreppsnefndir hafa heimild til að leggja fram 
fé úr sveitarsjóði og jafna niður á hreppsbúa í hlutfalli við sauðfjáreign þeirra. 

19. gr. 
Hreppsnefnd skipar réttarstjóra og skal hann ávallt vera viðstaddur réttarhaldið, 

til þess að hafa umsjón með því að allt fari vel og skipulega fram og eru því allir, 
sem vinna við réttarhaldið, skyldir að hlýða fyrirmælum hans. 

20. gr. 
Réttarstjóri skal skipa menn til þess að líta eftir því, svo vel sem unnt er, að fé 

misdragist ekki. 

21. gr. 
Rétt er hreppsnefnd að setja um það ákvæði í leitarseðli, ef hún telur þess þörf, 

hversu marga menn hver fjáreigandi skal leggja til í réttina, og má enginn, sem 
skyldur er að gegna réttarstörfum, fara fyrr en sundurdrætti er lokið nema réttar- 
stjóri leyfi. Ef einhver fjáreigandi utan sveitar eða innan leggur svo illa til réttar- 
starfa, að töf verði að, er réttarstjóra heimilt að ráða menn á hans kostnað til þess 

að draga fé hans. 

22. gr. 
Enginn má marka kindur í skilaréttum, nema með samþykki réttarstjóra og 

undir umsjón hans. 

23. gr. 
Réttarbónda skal árlega gjalda réttartoll úr fjallskilasjóði, ef hann gerir kröfu 

til þess. Skal gjaldið fara eftir samkomulagi við hreppsnefnd eða mati óvilhallra 

manna. 

24. gr. 

Óskilafé er það fé, sem enginn finnst eigandi að, svo og ómerkingar, sem ær 

helga sér ekki og myýétið fé. 

25. gr. 

Réttarstjóri skal sjá um að ómerkingar séu dregnir í einn dilk jafnóðum og þeir 

finnast í rétt. Skal áður en réttarhaldinu er lokið láta lambsmæður helga sér dilka 

sína undir umsjón réttarstjóra. Þeim ómerkingum, sem lambsmæður helga sér ekki 

samkvæmt framansögðu, og mýétnu fé, skal þegar slátra og rennur andvirðið í hlut- 

aðeigandi fjallskilasjóð eða sveitarsjóð. 

26. gr. 

Annað óskilafé en um ræðir í 24. gr. skal þegar í stað skoða og senda nákvæma 

lýsingu af því í næstu hreppa, svo fljótt sem unnt er.
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Finnist ekki eigendur innan þriggja sólarhringa eftir að lýsing var send, skal 
hreppstjóri sjá um að fé því sé slátrað og ráðstafa því til innleggs í verslanir á sér- 
stakan reikning eftir mörkum, í samráði við viðkomandi sláturhússtjóra. Hausa af 
óskilafé skal varðveita í frystihúsi í allt að 10 mánuði eftir slátrun. Meðan á lýs- 
ingarfresti stendur, skal hreppsnefnd sjá um örugga geymslu á óskilafénu og er 
hver bóndi skyldur að hafa geymsluna á hendi í þrjú ár í röð, ef hreppsnefnd krefst 
þess og honum er það unnt. Gæslukaup skal fara eftir mati óvilhallra manna, ef 
ekki næst samkomulag. 

27. gr. 
Skylt er hverjum manni að greiða sem best fyrir fé annarra. Hver sem gerir sig 

sekan um skeytingarleysi eða illa meðferð á heimtu fé, meðal annars að svelta það 
inni, reka það óþyrmilega eða týna því, skal kærður til hegningar. 

Skylt er hverjum manni, sem rekur eða lætur reka fé frá rétt, að hafa nægan 
mannafla við fjárreksturinn. Réttarstjóri hefir vald til að ákveða mannfjölda við 
slíka fjárrekstra, ef þurfa þykir. 

28. gr. 
Fjallafé, sem finnst eftir haustleitir, skal tilkynna hreppsnefndaroddvita eða 

réttum eigendum, sem gerir sínar ráðstafanir á tilskildum tíma, ella skal fénu slátrað. 
Kostnað, sem af þessu leiðir, greiðir réttur eigandi. 

29. gr. 
Lýsingu á óskilafé því, sem slátrað hefir verið og eigendur finnast eigi að, skal 

hreppstjóri í lok hvers árs senda oddvita sýslunefndar og skal síðan auglýsa í Lög- 
birtingablaði allt það óskilafé, sem slátrað hefir verið það ár í sýslunni, með mörkum 
þess og öðrum einkennum. Hver sá, er sannar eignarrétt sinn að hinu slátraða fé, 
skal fá andvirði þess að frádregnum öllum kostnaði, ef hann gefur sig fram fyrir 
lok septembermánaðar næst á eftir. 

VI. KAFLI 

Um smalanir að vori. 

30. gr. 
Um smalanir að vori skulu fjáreigendur vera frjálsir. Hreppsnefnd er þó skylt 

að samræma vorsmölun, ef meirihluti fjáreigenda á samliggjandi smölunarsvæði 
óskar eftir því. 

VII. KAFLI 

Um ótamin hross. 

ðl. gr. 
Eigendum hrossa er skylt að hafa greinileg mörk á öllum gripum, veturgömlum 

og eldri, þeim er sjálfala ganga utan girðingar. 

VIII. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

32. gr. 
Brot gegn ákvæðum þessarar reglugerðar varða sektum frá 5 þúsund kr. til 50 

þúsund kr. Sektir renna í fjallskilasjóð viðkomandi réttarsvæðis.
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3ð. gr. 
Með mál, sem rísa kunna út af brotum gegn ákvæðum þessarar reglugerðar, skal 

farið að hætti opinberra mála. 

34. gr. 
Með reglugerð þessari er úr gildi felld fjallskilareglugerð fyrir Austur-Barða- 

strandarsýslu frá árinu 1931. 

Fjallskilareglugerð þessi, sem sýslunefnd Austur-Barðastrandarsýslu hefur samið 
og samþykkt, staðfestist hér með samkvæmt sveitarstjórnarlögum nr. 58, 29. mars 
1961 og 3. gr. laga um afréttarmálefni, fjallskil o. fl. nr. 42 12. maí 1969, og breyting 
á þeim lögum nr. 43/1976, til þess að öðlast gildi frá og með 1. ágúst 1981, og birtist 
til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 7. júlí 1981. 

Pálmi Jónsson.   
Ragnheiður Árnadóttir. 

Nr. 467. 7. ágúst 1981. 
REGLUGERÐ 

um aukaframlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. 

1. gr. 
Aukaframlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga skal veita þeim sveitarfélögum, 

sem skortir tekjur til greiðslu lögboðinna eða óhjákvæmilegra útgjalda vegna lágra 
skatttekna í sveitarfélaginu miðað við sambærileg sveitarfélög, enda fullnægi sveitar- 
félag að öðru leyti skilyrðum reglugerðar þessarar. 

2. gr. 
Umsóknir um aukaframlög skulu hafa borist félagsmálaráðuneytinu fyrir Í. 

október. Umsókn skal fylgja ársreikningur sveitarfélags fyrir s.l. ár og fjárhags- 
áætlun sveitarfélagsins fyrir líðandi ár, svo og greinargerð um nýtingu tekjustofna 
sveitarfélagsins viðkomandi ár og nauðsyn aukaframlags. Aðstöðugjaldsstigi sveitar- 
félagsins skal jafnan fylgja umsókn. 

3. gr. 
Skilyrði þess, að sveitarfélag komi til greina við veitingu aukaframlags er, að 

heimildir til álagningar útsvars hafi verið nýttar að fullu (með 10% aukaálagi), sbr. 
25. gr. laga nr. 73/1980 um tekjustofna sveitarfélaga. 

Það er ennfremur skilyrði fyrir því, að sveitarfélag komi til greina við veitingu 
aukaframlags, að heimildir til álagningar fasteignaskatts hafi verið nýttar að því 
marki, sem greinir í 2. mgr. 3. gr. laga nr. 73/1980 um tekjustofna sveitarfélaga, þ. e. 
a.m.k. %%% skv. a lið og a.m.k. 1% skv. b lið. 

4. gr. 
Félagsmálaráðuneytið aflar upplýsinga frá sveitarfélögum um álagningu skatt- 

gjalda og nýtingu einstakra tekjustofna í hverju sveitarfélagi, þ.e. fasteignaskatts, 
aðstöðugjalds og útsvars. Skulu sveitarfélög hafa skilað skýrslu til ráðuneytisins um 
þessi efni í síðasta lagi 15. október ár hvert á eyðublöðum, sem ráðuneytið lætur
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þeim í té. Jafnframt getur ráðuneytið og Samband íslenskra sveitarfélaga aflað upp- 
lýsinga um þessi mál frá skattstjórum og ríkisskattstjóra. 

Að fengnum skýrslum og upplýsingum frá sveitarfélögum skv. 1. mgr. semur 
félagsmálaráðuneytið heildarskýrslu um álagningu skattgjalda í sveitarfélögum, 
ásamt upplýsingum um nýtingu einstakra tekjustofna í hverju sveitarfélagi. 

5. gr. 
Álagningarskýrsla félagsmálaráðuneytisins, skv. 4. gr., skal notuð til grund- 

vallar við útreikning aukaframlaga og eftir henni skal reikna eftirtalin meðaltöl 
álagðra skattgjalda: 

a) Landsmeðaltal á íbúa. 
b) Dreifbýlissveitarfélaga á íbúa eftir kjördæmum. 

6. gr. 
Reikna skal út meðaltal álagðra skattsjalda í hverju bví sveitarfélagi, sem sótt 

hefur um aukaframlag skv. 2. og 3. gr. Komi í ljós, að meðaltal skatttekna þéttbýlis- 
sveitarfélags, sem sótt hefur um aukaframlag sé lægra en landsmeðaltal eða að 
meðaltal skatttekna dreifbýlissveitarfélags sé lægra en meðaltal dreifbýlissveitar- 

félaga í sama kjördæmi, kemur viðkomandi sveitarfélag til greina við úthlutun auka- 

framlags til jöfnunar þessa mismunar að hluta. 

Hafi sveitarfélag, sem sótt hefur um aukaframlag skv. 2. og 3. gr. ekki last á 
hámarks fasteignaskatt og/eða aðstöðusiöld, skal frá reiknuðum mismuni skatttekna 

skv. 1. mgr. þessarar greinar draga vannýtinguna sem hér segir: 

a) Fasteignaskattur. 

Mismunur fulls fasteignaskatts skv. 3. mgr. 3. gr. laga nr. 73/1980, þ. e. með 

25% álagi, og álagðs fasteisnaskatts. 
h) Aðstöðugjöld. 

Tvöfaldur mismunur áætlaðrar hámarksálagningar skv. 38. gr. laga nr. 
73/1980 og álagðra aðstöðugjalda. 

Mismunurinn, sem þá stendur eftir skal greiðast sveitarfélaginu allt að 70% sem 

aukaframlag eigi síðar en 15. desember, enda hafi sveitarfélagið staðið skil á árs- 
reikningum sínum, sbr. ákvæði 2. mgr. 14. gr. laga nr. 73/1980 um tekjustofna 
sveitarfélaga. 

7. gr. 
Til greiðslu avkaframlaga skv. reglugerð þessari má verja allt að 6% af tekjum 

Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. 

Hrökkvi ráðstöfunarféð, sbr. þó 9. gr.. ekki til greiðslu reiknaðra hámarksarka- 

framlaga skv. 6. gr. skal skerða hveria útreiknaða fjárhæð um sama hundraðshluta, 
svo að heildarfjárhæð aukaframlaga verði innan þeirra marka, sem í grein þessari 
er kveðið á um. 

8. gr. 
Félagsmálaráðuneytið ákveður aukaframlög að fenginni umsögn Sambands ísl. 

sveitarfélaga. 

9. gr. 
Verði sveitarfélag fyrir óvæntu fjárhagstióni, s.s. vegna náttúruhamfara, er 

ráðuneytinu heimilt, að fenginni umsögn stjórnar Sambands ísl. sveitarfélaga, að 
veita því aukaframlag úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, þótt almennum skilyrðum 
reglugerðar þessarar sé ekki fullnægt.
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Jafnframt er ráðuneytinu heimilt, að fenginni umsögn Sambands ísl. sveitar- 
félaga, að miða aukaframlag dreifbýlissveitarfélags skv. reglugerð þessari við lands- 
meðaltal skattgjalda, séu lögbundin útgjöld þess óeðlilega há miðað við fjárhagsgetu 
þess. 

Ráðuneytinu er heimilt að veita sérstakt aukaframlag úr Jöfnunarsjóði til að 
greiða fyrir sameiningu sveitarfélaga skv. lögum nr. 70/1970. 

Reglugerð þessi er sett skv. heimild í 47. gr. laga nr. 73 frá 26. nóvember 1980 
um tekjustofna sveitarfélaga og kemur til framkvæmda við veitingu aukaframlaga 
á árinu 1981. 

Félagsmálaráðnneytið, 7. ágúst 1981. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 

Nr. 468. 7. júlí 1981. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 446 9. október 1975 um gatnagerðargjöld 

í Hafnarfirði. 

1. gr. 
2. og 3. mgr. 2. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Gjaldið skal vera svo sem hér segir: 

1. Einbýlishús # ..........0..00...0 kr. 77 125,00 pr. hús 
2. Raðhús, parhús og tvíbýlishús ........ — 58 985,00 pr. íbúð 
3. Þríbýlishús og þétt byggð ............ — 38 560,00 pr. íbúð 
4. Fjölbýlishús  ..........0000.00 00. — 12 340,00 pr. íbúð 
5. Atvinnuhúsnæði # ...............0..... — 217,60 pr. m? í gólffleti húss 
6. Önnur mannvirki #.................. — 217,60 pr. m? í gólffleti mannv. 

Gjöld skv. grein þessari eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 682 stig og 
hækka eða lækka í sama hlutfalli og vísitala byggingarkostnaðar breytist. 

2. gr. 
6. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Af lóðum fyrir atvinnuhúsnæði í iðnaðar- og þjónustuhverfum kaupstaðarins, 

sem veitt hefur verið byggingarleyfi fyrir 1. ágúst 1981 og lóðarhafar hafa ekki greitt 
gatnagerðargjald miðað við bundið slitlag, skulu lóðarhafar greiða sérstakt gjald til 
Hafnarfjarðarkaupstaðar, sem varið skal til greiðslu kostnaðar við að setja bundið 
slitlas á götur og til lagningar gangstétta. 

Gjaldið skal vera kr. 46.40 pr. m? húss og miðast það við vísitölu byggingar- 
kostnaðar 682 stig og hækkar eða lækkar í sama hlutfalli og vísitala byggingar- 

kostnaðar breytist. 
Gjald skv. grein þessari fellur í gjalddaga einum mánuði eftir að bundið slitlag 

hefur verið lagt á götu þá eða götukafla, sem lóðin telst við. Standi atvinnuhúsnæði 
í iðnaðar- eða þjónustuhverfum við götu, sem þegar hefur verið malbikuð skal gjald- 
dagi gjaldsins miðast við frágang götu og gangstétta. 

Bæjarráði er heimilt að veita húseigendum greiðslufrest á hluta gjaldsins. Ef 
gjaldið er ekki greitt eða um það samið á gjalddaga reiknast á það frá gjalddaga 
dráttarvextir á sama hátt og hjá lánastofnunum.
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3. gr. 
Núverandi 6. gr. reglugerðarinnar verður 7. gr. 

Reglugerðarbreyting þessi, sm samin er og samþykkt af bæjarstjórn Hafnar- 
fjarðar, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51/1974 til þess að öðlast gildi 
þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 7. júlí 1981. 

F.h.r. 

Jón S. Ólafsson. nn MN 
Jón Sigurpálsson. 

13. júlí 1981. Nr. 469. 

SAMÞYKKT 

um hundahald í Kaldrananeshreppi. 

1 gr. 
Hundahald er aðeins heimilt á lögbýlum í Kaldrananeshreppi. 

2. gr. 
Sveitarstjórn er heimilt að veita einstaklingum í sveitarfélaginu, sem ekki búa 

á lögbýlum, undanþágu til hundahalds, með eftirfarandi skilyrðum. 

a. 

b. 

Í)
 

d. 

Hundurinn skal skráður á skrifstofu hreppsins og þar fær eigandi hundsins 
afhenta merkta plötu, sem jafnan skal vera í ól um háls hundsins. 
Skylt er hundeiganda að hafa hund sinn ábyrgðatryggðan hjá viðurkenndu vá- 
tryggingafélagi, þannig að tryggt sé að tryggingin taki til alls tjóns, sem hundur 
kann að valda, án nokkurra óeðlilsgra skilyrða að mati sveitarstjórnar. 

Hundurinn skal aldrei ganga laus á almannafæri, heldur vera í taumi í fylgd 

með aðila, sem hefur fullt vald yfir honum. Eigi er heimilt að hafa með sér hunda 
inn í skólahús, almennar skrifstofur, samkomuhús, leikvelli eða verslanir svo 
og starfsstöðvar, hverju nafni sem þær nefnast þar sem úrvinnsla, meðferð 
eða geymsla matvæla á sér stað. 
Leyfi fyrir einstökum hundum er jafnan háð því, að þeir raski eigi ró hrepps- 
búa og séu hvorki þeim, né öðrum til óhæginda. Skilyrði fyrir hundahaldi í 
sambýlishúsum er að allir forráðamenn íbúða samþykki slíkt og skal leggja 
fram skriflegt samþykki þar um við skráningu hunds, er gildir þar til sveitar- 
stjórn berst skrifleg afturköllun frá einhverjum íbúðareiganda. 
Hundaeiganda ber að hlíta að öðru leyti lögum og reglum er hundahald varða, 

þar á meðal reglum um hreinsun hunda og greiðslu hundaskatts, svo og fyrir- 
mælum heilbrigðisnefndar. 

3. gr. 
Eigendum hunda á lögbýlum er skylt að sjá til þess að hundar flækist ekki um 

lausir, raski ró manna eða verði mönnum til óþæginda. Flækingshundar skulu teknir 
úr umferð gefi eigandi sig ekki fram eða vitji hunds innan tveggja sólarhringa er 
heimilt að lóga viðkomandi hundi þegar í stað. Hundar sem ráðast á menn eða 
skepnur skal fjarlægja og lóga þeim þegar í stað. 

4. gr. 
Lögreglustjóri og heilbrigðisnefnd hafa eftirlit með hundum skv. samþykkt 

þessari og skulu tilkynna hreppsnefnd án tafar um allar kærur sem þeim berast vegna 
£ 

meintra brota á samþykktinni.
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5. gr. 
Um brot gegn samþykkt þessari fer að hætti opinberra mála. 

6. gr. 
Ofangreind samþykkt hreppsnefndar Kaldrananeshrepps staðfestist hér með skv. 

lögum 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, 13. júlí 1981. 

F.h.r. 

Jón Ingimarsson.   
Ingimar Sigurðsson. 

Nr. 470. 8. júlí 1981. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 343 26. september 1977 um álagningu 

gatnagerðargjalds við byggðar götur að Hlöðum í Fellahreppi. 

1. gr. 
4, gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Lánskjör vegna gatnagerðargjalda skv. 3. grein skulu vera hin sömu og lána- 

kjör Byggðasjóðs á hverjum tíma. 
Verði dráttur á endanlegum frágangi sbr. gr. 3, má eigi reikna vexti eða verð- 

bætur af síðustu greiðslu nema eitt ár eins og ef enginn dráttur hefði orðið. 

Reglugerðarbreyting þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Fellahrepps, 
staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51/1974 til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 8. júlí 1981. 

F.h.r. 

Jón S. Ólafsson.   
Jón Sigurpálsson. 

Nr. 471. 17. júlí 1981. 
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 Leifsgötu frá Þorfinnsgötu að Barónsstíg. 
2. Heimilt verður að leggja bifreiðum við gangstéttir beggja vegna Leifsgötu. 
3. Bifreiðastöður verða bannaðar við Hjarðarhaga að austanverðu og norðanverðu 

götunnar. 

Ákvæði auglýsingar þessarar taka gildi 25. júlí n. k. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 17. júlí 1981. 

Sigurjón Sigurðsson.
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REGLUGERÐ 

fyrir Íslenskar Getraunir. 

1. gr. 
Íslenskar Getraunir eru félag, sem stofnað er til að afla fjár til stuðnings 

íþróttaiðkunum á vegum áhugamanna um íþróttir á Íslandi í félögum innan Ung- 
mennafélags Íslands og Íþróttasambands Íslands. 

Heimili félagsins, aðalskrifstofa og varnarþing er í Reykjavík. 

2. gr. 
Menntamálaráðuneytið skipar stjórn Íslenskra Getrauna. Stjórnin er skipuð 

fimm mönnum, einum fulltrúa tilnefndum af eftirtöldum aðilum: 

Íþróttanefnd ríkisins. 
Stjórn Ungmennafélags Íslands (U.M.F. Í.). 
Framkvæmdastjórn Íþróttasambands Íslands (Í. S. Í.). 

Stjórn Knattspyrnusambands Íslands (K. 8. Í). 
Framkvæmdastjórn Íþróttabandalags Reykjavíkur (Í. B.R.). 
Varamenn skulu skipaðir á sama hátt. Stjórnin kýs sér sjálf formann og skiptir 

að öðru leyti með sér verkum. 
Starfstími stjórnarmanna og varamanna er þrjú ár. Fulltrúi Íþróttanefndar 

ríkisins kveður stjórnina til fyrsta fundar. 
Þóknun stjórnarmanna ákveður menntamálaráðuneytið og greiðist hún af 

Íslenskum Getraunum. 

3. gr. 
Stjórn Íslenskra Getrauna fer með yfirstjórn félagsins og hefur á hendi reikn- 

ingshald þess eða felur það framkvæmdastjóra. Stjórn Íslenskra Getrauna ræður 
framkvæmdastjóra og annað starfsfólk og setur því erindisbréf. Stjórnin skal færa 
ákvarðanir, er félagið varðar, inn í gerðabók. 

4. gr. 
Reikningsár Íslenskra Getrauna er frá 1. júlí til 30. júní. 

Reikningar félagsins skulu endurskoðaðir af Ríkisendurskoðuninni. Ársreikning, 
ásamt ársskýrslu, skal senda dómsmálaráðuneytinu og menntamálaráðuneytinu. 

5. gr. 
Í októbermánuði ár hvert skal stjórnin boða til fundar, þar sem hún skýrir frá 

rekstri og hag félagsins fyrir reikningsárið næsta á undan. 
Rétt til setu á fundi þessum hafa, auk stjórnar og framkvæmdastjóra Íslenskra 

Getrauna, formenn, eða varamenn þeirra, Íþróttanefndar ríkisins, Ungmennafélags 
Íslands, Íþróttasambands Íslands, Knattspyrnusambands Íslands og Íþróttabandalags 
Reykjavíkur. Einnig skal eftirlitsmaður, sbr. 14. gr., hafa rétt til að sitja fundinn. 

6. gr. 
Íslenskar Getraunir starfrækja getraunir, en með getraunum er átt við, að á þar 

til gerða miða — getraunaseðla —, sem félagið eitt hefur rétt til þess að gefa út og 
selja, eru merkt úrslit kappleikja (íþróttagetraunir). 

7. gr. 

Stjórn Íslenskra Getrauna ákveður fjölda getraunavikna (leikvikna). Getrauna- 
vika telst frá laugardegi til föstudags. 

B 94
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8. gr. 
Getraunin miðar að því að geta rétt til um úrslit í 12 kappleikjum, sem á get- 

raunaseðli vikunnar eru, og skal tilgátan kveða á um sigur annars hvors liðsins, eða 
jafntefli þeirra. Getraunin er því aðeins gild, að notaður sé prentaður getraunaseðill, 
sem gefinn er út af Íslenskum Getraunum og gildir fyrir hlutaðeigandi getrauna- 
viku, sbr. þó 8. málsgr. 11. gr. 

Á seðilinn er prentað númer getraunavikunnar og hvenær viðkomandi leikir 
fara fram. Getraunaseðlar í hverri leikviku skulu tölusettir þannig, að engir tveir 
seðlar beri sama númer. Vinstra megin á seðilinn eru prentaðir 12 knattspyrnuleikir, 
en hægra megin einn til átta tölusettir aðaldálkar, sem hver um sig er þrískiptur. Í 
hverjum aðaldálki bera undirdálkarnir yfirskriftina 1, X og 2, talið frá vinstri. 

Hver getraunaseðill skiptist í tvo hluta, hluta 1 og stofn. Við útfyllingu hluta 
1 verður stofninn afrit af útfyllingunni. Hluti í er sá hluti getraunaseðilsins, sem 
sker úr um, hvers getið er, sé ekki getið sins á báðum hlutum getraunaseðilsins. 

Hluti 1 er vinnuseðill Íslenskra Getrauna. Stofninn varðveitir þátttakandi. Á hluta 
1 skal skrifa greinilega nafn og heimilisfang þátttakanda. 

9. gr. 
Við getraunina eru notið merkin 1, X og 2. 
Merkin eru notuð eins og hér segir: Sigur þess félags, sem fyrr er nefnt, skal 

merkja með því að skrifa töluna 1 í þann reit, sem hefur yfirskriftina 1, jafntefli 
skal merkja með því að setja X í þann reit, sem hefur yfirskriftina X og sigur þess 
félags, sem síðar er nefnt, skal merkja með því að skrifa töluna 2 í þann reit, sem 

hefur yfirskriftina 2. Báða hluta seðilsins skal fylla út eins, og skal seðillinn greini- 
lega útfylltur. 

10. gr. 
Stjórn Íslenskra Getrauna ákveður, hverjum veitist söluumboð og kveður á um 

sölulaun. 
Ungmenna- og íþróttafélög eða samtök þsirra skulu ganga fyrir um veitingu 

söluumboða innan íþróttahéraðs síns. Gerður skal samningur við handhafa sölu- 
umboðs. 

Dreifing getraunaseðlanna skal fyrst og fremst falin hinum ýmsu ungmenna- 
og íþróttafélögum í landinu og samtökum þeirra. 

Greiða skal stjórn héraðssambands 3% af heildarsölu í viðkomandi íþróttahéraði, 
enda staðfesti hún félagslega aðild umboðsaðila að samtökum sínum í íþrótta- 
héraðinu. 

Þau félög eða félagasamtök, sem taka að sér mmboð fyrir Íslenskar Getraunir, 
skulu senda uppgjör til aðalskrifstofu félagsins og skulu þau hafa borist eigi síðar 
en kl. 12 á hádegi lausardaginn í upphafi leikviku. 

Umboðsmaður skal afhenda eða senda félaginn seðilhluta 1. Við setraun gilda 
einungis beir seðlar, sem berast aðalskrifstofu félagsins áður en nokkur leikjanna 
á getraunaseðlinum hefst, í síðasta lagi þó fyrir kl. 12 á hádegi laugardaginn í upp- 
hafi leikviku. Skal þá ljósmynda hluta 1 af seðlinum og skal myndin berast eftir- 
Hitsmanni áður en leikjunum á seðlinum er lokið. 

11. gr. 
Getraunaseðlar skiptast í tvo flokka eftir útfærslugerðum: Einfaldar raðir og 

margföldunarkerfi. 
Á getraunaseðli, sem gerður er fyrir einfaldar raðir, eru tveir til átta aðaldálkar, 

sbr. 8. gr. Er þá aðeins heimilt að setja eitt merki við hvern kappleik í hvern aðal- 

dálk. Séu merkin fleiri, skulu þeir leikir í þeim aðaldálkum, bar sem fleiri en sitt
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merki er skráð við, ekki taldir með. Sé getraunamerki sett í rangan reit, sker reiturinn 

úr um hvers getið er en ekki merkið. 
Á getraunaseðli, sem gerður er fyrir margföldunarkerfi er prentaður einn aðal- 

dálkur og hefur hann yfirskriftina K. Er þá heimilt í samræmi við textann á seðlinum 
að setja eitt eða tvö aukamerki við tiltekinn fjölda leikja. Séu aukamerkin fleiri og 
seðillinn því með fleiri röðum en seðillinn er ætlaður fyrir, er seðillinn ógildur. Séu 
merkin færri en tilgreint er á seðlinum, er seðillinn gildur og reiknast með þeim 
raðafjölda, sem á seðlinum eru. Raðafjöldinn fæst með því að margfalda saman 
merkjafjöldann við þá leiki, sem bera fleiri en eitt merki. Leikur með tveimur merkj- 
um er sagður vera tvitryggður og leikur með þremur merkjum er sagður þritryggður. 
Kerfi með tveimur tvitryggingum og einni þritryggingu er þannig 2x2x3 :12 raðir. 

Íslenskum Getraunum er ekki heimilt að gefa út setraunaseðla með fleiri en 144 
röðum í margföldunarkerfi. 

Útfylling getraunaseðils er algerlega á ábyrgð þátttakanda. Eftir að getrauna- 
seðill hefur borist Íslenskum Getraunum, er hann eign félagsins og verður hann ekki 
afhentur eða lánaður þátttakanda til breytinga eða leiðréttinga. 

Nú glatast seðill, sem afhentur hefur verið umboðsmanni ungmenna- eða íþrótta- 
félags, svo sem vegna bruna, innbrota, samgöngutruflana eða af öðrum ástæðum, 

og á þá þátttakandi aðeins rétt á að fá þátttökngjaldið endurgreitt í formi nýs seðils. 
Nú eyðileggst setraunaseðill, sem borist hefur í tæka tíð til félagsins, í bruna 

eða af einhverjum öðrum sambærilegum orsökum, sem ekki er hægt að saka félagið 
eða starfsmenn þess um og á eigandi seðilsins þá aðeins rétt á að fá andvirði seðilsins 
endurgreitt. 

Íslenskar Getraunir bera ekki ábyrgð á tjóni, sem unsmenna- eða íþróttafélög 
eða umboðsmenn þeirra kunna að valda þátttakanda með rangri meðferð getrauna- 
seðils seinlæti í afgreiðslu vikuupngijörs eða af öðrum orsökum. Seðlar. sem berast 
of seint einhverra orsaka vegna, skulu gilda í þeirri getrannaviku, er þeir berast til 
Íslenskra getrauna, ef þeir berast fyrir lok sama starfstímabils. 

Hver þátttakandi ber sjálfur það tan, sem orsakast kann af því, að hann hefur 
ekki fylgt ákvæðum í reglugerð þessari varðandi útfyllingu, meðferð og afhendingu 
getraunaseðils hans. 

12. gr. 
Nú falla einn eða fleiri kappleikir. sem á setraunaseðlinum eru, niður og skal 

þá eftirlitsmaður varpa hlutkesti um úrslitin í þeim leik eða leikjum. Nota skal 
tólfflötung með hlutfalli milli merkjanna 1, X og 2:5 — 4 — 8 í sömu röð. Gildir bað 
merki sem upp kemur, fyrir hvern leik. Skal leit að vinningsseðlum ekki hafin, fyrr 
en að þessn loknu. 

Ákvæði 1. mer. gildir þó ekki um leiki, sem færðir eru frá laugardegi til sunnu- 

dags. Er leikur er hafinn og honum hætt vegna óveðurs, þoku eða annarra óviðráðan- 
legra orsaka þá eildir það sem úrslit, hvernig leikar standa, er leiknum var hætt. 
Þótt íþróttasamtök leiðrétti úrslit leiks sftir kæru, hefur það engin áhrif á getraunina. 

Sé leikur framlengdur vegna jafnteflis eftir fullan leiktíma gildir niðurstaðan 

að lokinni framlengingu. 

13. gr. 
Verð hverrar getraunaraðar er kr. 1.00 — ein króna —. 
Helmingi af heildarsóluverði raða eða miða skal varið til vinninga. 
Heildarupphæð vinninga skiptist í 2 hluta og skiptast 70% hennar milli þeirra 

seðla, sem flestar réttar ágiskanir hafa, en 30% heildarvinningsupphæðarinnar 
skiptast milli þeirra seðla, sem næstflestar réttar ágiskanir hafa.
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Sé einn seðill með flestar réttar ágiskanir, rennur öll upphæðin í 1. vinnings- 
flokki til hans, en séu fleiri seðlar með flestar réttar ágiskanir, skiptist vinnings- 

upphæðin í 1. vinningsflokki jafnt á milli þeirra. Allir vinningshlutar í 1. flokki 
lækka þannig, að þeir standi á kr. 5.00 eða kr. 10.00. Mismunurinn rennur í varasjóð. 

Í 2. vinningsflokki skiptist vinningsupphæðin jafnt á milli þeirra, sem næst- 
flestar réttar ágiskanir hafa. Verði vinningshluti í 2. vinningsflokki hærri en vinn- 
ingshluti í 1. flokki, skulu vinningsflokkarnir sameinaðir og vinningshlutar vera 
iafnháir. Allir vinningshlutar í 2. vinningsflokki skulu lækka þannig að þeir standi 
á heilli krónu. Mismunurinn rennur í varasjóð. 

Vinningar, sem ekki ná kr. 50.00, skulu ekki greiddir út. Ef vinningshlutar í 

2. flokki ná ekki kr. 50.00, bætist vinningsfjárhæð 2. flokks við vinningsfjárhæð 1. 
flokks og skiptist heildarvinningsupphæð vikunnar þá milli seðla í 1. vinningsflokki. 
Nú nær vinningshluti í 1. flokki ekki kr. 50.00 og fellur þá greiðsla vinninga í þeirri 
viku niður, en vinningsupphæðinni skal þá bætt við heildarvinningsupphæð næstu 
setraunaviku á eftir. 

14. gr. 
Dómsmálaráðnneytið skipar eftirlitsmann til þriggja ára í senn og skal hann 

gæta hagsmuna þátttakenda. Eftirlitsmanni skal heimilt að ráða starfsfólk til að- 
stoðar við eftirlitsstörf. Dómsmálaráðuneytið skipar einnig varamann eftirlitsmanns. 
Kostnaður við eftirlitið greiðist af Íslenskum Getraunum samkvæmt ákvörðun 
dómsmálaráðuneytisins. 

Hlutverk eftirlitsmanns er: 

1. Að varðveita mynd af hluta 1, en hana skal taka af þeim setraunaseðlum sem 

berast áður en nokkur leikur í viðkomandi setraunavikn hefst. Eftirlitsmaður 

skal varðveita myndina bar til kærufrestur er útrunninn. 

Að staðfesta vinningaskrá hverju sinni. 
Að úrskurða kærur sem berast. 
Að hafa eftirlit með að vinningar sén greiddir. 
Að varpa hlutkesti um úrslit leiks eða lTeikia, sem falla niður, sbr. 19. gr. 
Eftirlitsmaður skal færa sérstaka serðabók og skal skrá í hana vinningaskrá 

hverju sinni, svo og allar kærur og úrskurði. 

HÆ
 

IN
 

15. gr. 
Íslenskar Getraunir sefa út vinningaskrá fyrir hverja leikviku staðfesta af 

eftirlitsmanninum. Í vinninsaskrá, sem birta skal í dagblöðum, eru númer þeirra 
setrarnaseðla, sem hlotið hafa vinning. 

Heildarupnhæð vinninsa breytist ekki frá því. sem hirt er í vinningaskrá, en 
einstakir vinningshlutar seta brevst, ef kærur eru teknar til greina. 

16. gr. 
Telii þátttakandi, að númer á setraunaseðli hans sé ekki birt í vinningaskrá, 

verður hann sjálfur að lessja fram kæru til að fá leiðréttingu. Kæran skal vera skrif- 
leg á þar til gerðu eyðublaði. Eyðublöð fást hiá umboðsmönnum Íslenskra Getrauna 
og á aðalskrifstofunni. Kærur skal senda til aðalskrifstofu Íslenskra Getrauna og 
skuln hafa borist þangað fyrir kl. 12 á hádegi á 21. degi frá dagsetningu vinninsa- 

skrárinnar. Kærufrssts skal setið í vinningaskrá. Kærur, sem berast of seint, eða 

veita ekki fullnægjandi upplýsingar til kæruúrskurðar, er ekki skylt að taka til 
greina. 

Eftirlitsmaður kveður upp fullnaðarúrskurð um kærur og tilkynnir kæranda 

um úrskurð sinn. Til grundvallar úrskurði skal leggja það, sem skráð er á seðilhluta 1.
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17. gr. 
Að kærufresti liðnum skal greiða vinninga getraunavikunnar. Sé nafn og/eða 

heimilisfang eiganda getraunaseðils ekki skráð á hluta 1 á getraunaseðli eða ógreini- 
lega skráð, þá telst seðillinn nafnlaus. Falli vinningur á nafnlausan seðil, skal eig- 
andi hans framvísa seðlinum við aðalskrifstofu Íslenskra Getrauna, eða við þá 
peningastofnun, sem annast greiðslur vinninga fyrir félagið. Vinningar skulu greiddir 
með ávísunum til þátttakenda. Fái vinningshafi ekki vinning sinn greiddan, skal hann 
tilkynna aðalskrifstofu það, og skal tilkynningin hafa borist þangað innan þriggja 
mánaða frá dagsetningu vinningaskrár. 

18. gr. 
Í lok hvers reikningsárs skal birta í Lögbirlingablaði númer þeirra getrauna- 

seðla, sem vinningar hafa fallið á, og eru þá ósóttir. Verði vinninga eigi vitjað sam- 
kvæmt þeirri auglýsingu innan mánaðar frá því að hún birtist, falla vinningarnir 
í varasjóð. 

19. gr. 
Vinningar getrauna eru undanþegnir hvers konar opinberum gjöldum, öðrum 

en eignaskatti, á því ári sem þeir falla til útborgunar. 

20. gr. 
Til kostnaðar við íþróttagetraunir telst greiðsla til Knattspyrnusambands Íslands 

(K. S.Í.) að lágmarki kr. 2500.00, en kr. 150.00 af hverjum kr. 10.000.00 heildar- 
tekna yfir kr. 200 000.00 allt að því að greiðslan nemur kr. 4 750.00 á ári, en eftir að 
þeirri fjárhæð er náð greiðast til K.S. Í. kr. 75.00 af hverjum kr. 10 000.00. 

Einnig telst til kostnaðar 0.5% greiðsla af heildarsölu í varasjóð, sem Íslenskar 
Getraunir eiga að nota til þess að mæta áföllum, sem félagið kann að verða fyrir. 

21. gr. 
Þegar greiddir hafa verið vinningar, sölulaun og kostnaður, skal ágóða af 

rekstri Íslenskra Getrauna skipt sem hér segir: 
Til Íþróttasjóðs 10%. 
Til Ungmennafélags Íslands 20%. 
Til Íþróttasambands Íslands 70%. 

22. gr. 
Öllum öðrum en Íslenskum Getraunum skal óheimilt að starfrækja getraunir, 

sem um ræðir í 2. gr. laga nr. 59 29. maí 1972 um getraunir. Enn fremur er óheimilt, 
án sérstakrar lagaheimildar, að starfrækja veðmálastarfsemi í sambandi við íþrótta- 
keppni. Brot á þessum ákvæðum varða sektum allt að kr. 1000.00, sem greiðist í 
Íþróttasjóð. 

23. gr. 
Leggist starfræksla Íslenskra Getrauna niður, skulu eignir félagsins varðveitast 

hjá Íþróttanefnd ríkisins. 
24. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 59 29. maí 1972 um 
getraunir öðlast gildi 20. ágúst 1981. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 348 21. 
desember 1972 um Íslenskar Getraunir, sbr. reglugerð nr. 138 20. maí 1974. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 13. ágúst 1981. 

Friðjón Þórðarson. 
  

Ólafur W. Stefánsson.
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GJALDSKRÁ 

fyrir póstþjónustu. 

Gildir frá 1. september 1981. 

  

  

  

        

{ i 

TEGUND | Innan- | — Norðurlönd Önnur lönd Lönd utan 
SENDINGAR lands í Evrópu Evrópu 

| | 

1) 0) | Í 1 

Þyngd- | Alm. Flug- Alm. Flug- Al. Flug- 
Hámark stærðar armörk | Burðar- | burðar- | burðar- | burðar- | burðar- | burðar- | burðar- 

og þyngdar 8 gi. aur. | gj.aur.| gj. aur. | gj. aur. | gj.aur. | gj.aur. | gj. aur. 

Bréf. 20 210 210 2) 260 2) 260 450 
Hámarksstærð: 100 420 420 620 620 1250 
Lengd - breidd 250 840 840 1240 ! (1340 3370 
- þykkt 900 mm. 500 1680 1680 2360 2360 6280 
Mesta lengd 600 mm. 1000 2520 3310 4100 4100 12140 
Í ströngum: 2000 6670 6670 6670 6670 | 23230 
lengd - tvöfalt þvermál 
1040 mm. 
Mesta lengd 900 mía. 
Hámarksþyngd 2 kg. 
Lágmarksstærð: | 
90 X 140 mm. Í ströngum: | Í 
Lengd - tvöfalt | | 

þvermál 170 mm. | | | 
Minnsta lengd 100 mm. | | | |   
  

  

  
      
  

    

| | 

Póstkort. | | 2) | 2) | 
Mest 105 x 148 mm 180 180 | 180 | 180 230 
Minnst 90 X 140 mín | | 

| | 
Prent. | | 
Stærð sama og bréfa. 20 180 180 200 180 200 | 180 230 
(Prentkort, sama stærð 100 270 270 320 | 280 320 | — 280 580 
og póstkort). 250 430 430 580 } 510 580 ; 510 1220 
Hámarksþyngd 2 kg. 500 750 | 750 1300 | — 920 1300 | — 920 | 2430 
Bækur þó 5 kg. 1000 1210 | 1210 | 2390 | 1540 2390 1540 | 4600 
Burðargjald fyrir prent 2000 1730 | 2160 4210 Í 2160 4210 | 2160 9760 
yfir 1000 g til Norðurl. 3000 | 2670 3240 6700 | 3240 | 6700 | 3240 | 12370 
er sama og fyrir 4000 | 3470 4320 9190 ; 4320 | 9190 | 4320 | 14980 
„„Önnur lönd“ 5000 432 5400 11680 5400 ' 11680 | 5400 | 17590 

| 
Smápakkar. 100 2170 | 270 320 280 320 | 280 | 580 
Stærð sama og bréfa. 250 440 440 580 510 580 | 510 | (1220 
Hámarksþyngd 1 kg. 500 160 160 1300 920 1300 ; 920 Í 2430 

1000 | 1230 1230 | 2390 1540 2390 | 1540 | 4600 

Innrituð blöð og tímarit. Um afslátt af 
Innritunargjald 1214,00 nýkr. burðargjaldi fyrir 
Stærð sama og bréfa. dagblöð, landsmála- 
a) Til umboðsm. hver blöð og tímarit 

(minnst 50 eintök 500 110 landssamtaka 
til hvers í einu). stéttarfélaga vísast 
Hámarksþ. 20 kg. til reglugerðar fyrir 

póstþjónustu nr. 

b) Til áskrifenda. . 337/1976, grein 
Minnsta gjald: 200 eint. 14.4.1. sbr. breyt- 
Hámarksþyngd ingu á þeirri reglu- | Í) Samanlagt flugg jald og alm. burðarg jald. 

500 g hvert eintak. 100 43 | gerð nr. 356 
200 86 | 14. ágúst 1979 2) Bréf og póstkort (LC) eru flutt flugleiðis 
300 125 innan Evrópu án sérstaks flugg jalds. 

400 216 
500 281      
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TEGUND SENDINGAR | Burðar- TEGUND SENDINGAR | Burðargjald aurar 
gjald aurar) | 

| | | | 
Gíróþjónusta (aðeins innanlands). | Almennir bögglar | Þyngdar-| Álm. | Rúmfr. 
Inn- og útborganir (ókeypis af eigin reikn- | (innanlands): | mörk | bögglar| broth. 
ingi) ... rett | 280 | kg. aurar aurar 

Póstávísanir. | Hámark þyngdar og 1 1000 1500 
a. Innanlands og til Norðurlanda: | stærðar (lágmarksst. | 

Hámarksupphæð innanlands: 90 < 140 mm): þyngd | 3 1300 1900 
10 000 nýkr. 20 kg mest. Lengd 
Burðargjald a). almenn póstávísun 490 breidd - þykkt 3 m. 5 1900 2800 

b). símapóstávísun 2210 | Mesta lengd 1.50 m. 
b. Til annarra landa: Um burðargj. fyrir 10 3000 4500 

Burðargjald „........................ 670 | böggla til útlanda . 
Um hámarksupphæð póstávísana til út- veita pósthúsin | 15. ; 4300 6400 
landa veita pósthúsin upplýsingar. upplýsingar. | | 
-—— A... 20  } 4900 | 7300 
Póstkröfur. N NR 
Hámarksupphæð sama og póstávísana Verðbréf og -bögglar. . í — aurar 

bi : ÞRI Burðargjald sendingar eftir tegund. | (10 000 nýkr.) eða innborgunar á póstgíró- p . | ss p = Skrásetningargjald ..................... | 480 
reikning (upphæð ótakmörkuð). T . :ald 

Burðargjald sendingar eftir tegund. Pralr hrrisi 500 sir. eða minna | 480 
a. Innanlands og til Norðurlanda: ýrir hverjar olimýkr. eða minna „.--.... | — f80 

Með póstávísun ....,.......0..00.00.... 920 Blindraprent: Nýtur frígengis innanl. og til útlanda nema 
Með inub. á póstgíróreikn. (aðeins innanl.) 650 fuggj. til útlanda. Hámarksþyngd 7 kg. 

Þr snara landa 1030 — | Koftbréfs Sölnverð 50 aurar, auk burðargjalds fyrir 
TeargJAlð „rr e rr almennt bréf af fyrsta þyngdarflokki (260 aurar). 

Má senda flugleiðis til allra landa án viðbótargjalds. 

Ýmis önnur gjöld. 

Talning í verðbréfi innanlands: 480 aurar hver sending. 
Ábyrgðargjald .......,.........0, 0... 480 aurar slsing 

  

Afturköllun sendingar, breyting á áritun, breyt- 
ing á póstkröfuupphæð, fyrirspurn um sendingu 430 aurar 

  

Hraðboðagjalá:(Útburður bréfa og tilkynningar 
um böggla með sérstökum sendimanni, þegar 
eftir komu sendingar á ákvörðunarpósthús). 
Þar sem daglegur útburður er 1030 aurar 

  

Móttökukvittun 270 aurar   
Alþjóða-svarmerki: Söluverð 460 aurar 

Skiptiverð í frímerkjum 260 aurar 

Fyrirframgreiðsla eftir frankóseðli: 430 aurar 

Tollmeðferð bréfa, prents og stmápakka: 400 aurar 

Tollmeðferð böggla: 600 aurar 

Gjald fyrir að búa um böggla á ný: 270 aurar 

Geymslugjald böggla: 600 aurar á dag frá 16. degi eftir 
komu bögguls á ákvörðunarpósthús 

Afhending ábyrgðarsendingar með móttökukvittan í eigin 
hendur: Utanlands og innan 270 aurar 

  

Greiðsla skaðabóta póststjórnarinnar fyrir ábyrgðarsendingar, verðsendingar og böggla innanlands er sem hér Begirt 
1. Verðbréf og -bögglar: allt að upphæð hins tilgreinda verðs. 
2. Ábyrgðarsendingar og almennir bögglar: a. allt að 112 nýkr. fyrir glataða ábyrgðarsendingu. b. allt að 730 nýkr. 

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. 
  

Pósthólfaleiga. Ársleiga eftir stærð: 25, 40, 49, 62, 74 nýkr. 

Leigutími er eitt ár. Leiga greiðist fyrirfram. 
  

Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt 13. gr. póstlaga nr. 31/1940 svo og samkvæmt 
11. gr. laga nr. 36 frá 1977 um stjórn og starfrækslu póst- og símamála og gengur 
í gildi 1. september 1981. Samtímis fellur úr gildi gjaldskrá fyrir póstþjónustu nr. 
262 frá 27. maí 1981. 

Samgönguráðuneytið, 18. ágúst 1981. 

Steingrímur Hermannsson. 
  

Brynjólfur Ingólfsson.



Nr. 474. 754 24, júlí 1981. 

SAMÞYKKT 

um breytingu á samþykkt fyrir Sparisjóð Mýrasýslu nr. 90, 3. maí 1943. 

1. gr. 
13. gr. orðist svo: 
Upphæð innlánsvaxta ákveður sparisjóðurinn á hverjum tíma í samræmi við 

ákvæði gildandi laga. 
Vextir af sparisjóðsinnistæðu skulu reiknaðir út að fullu og færðir í bækur 

sjóðsins eigi sjaldnar en einu sinni á ári og ávallt í lok hvers árs. Í innistæðubók- 

inni skulu vextir hvers innistæðueiganda þá lagðir við höfuðstól á hlutaðeigandi 

síðu. Vextir reiknast af mánuðum þrítugnættum og gjaldast vextir í eigi minni 

pörtum en heilum eyri. 
Í fyrsta sinn sem viðskiptabók er sýnd eftir að vextir af innistæðu hafa verið 

reiknaðir út að fullu og færðir í bækur sjóðsins skulu þeir færðir í viðskiptabókina 

og skal þess þá nákvæmlega gætt að upphæð innistæðufjár að meðtöldum vöxtum í 

viðskiptabókinni beri saman við það er innistæðan telur. 
Finnist skekkja í vaxtareikningi eftir að vextirnir hafa verið skráðir í inni- 

stæðubók má eigi breyta hinni skráðu vaxtaupphæð en leiðrétta skal skekkjuna þá 

er hún finnst. 

2. gr. 

Framanrituð samþykkt staðfestist hér með og öðlast þegar gildi. 

Viðskiptaráðuneytið, 24. júlí 1981. 

F.h.r. 

Þórhallur Ásgeirsson. rr 
Björn Lindal. 

  

Stjórnartíðindi B 36, nr. 455--474. Útgáfudagur 20. ágúst 1981.



STJÓRNARTÍÐINDI B 37 — 1981 
  

  

26. ágúst 1981. 155 Nr. 475. 

AUGLÝSING 

um tollafgreiðslugengi. 

Með vísan til auglýsingar nr. 427/1978 um tollafgreiðslugengi, tilkynnir ráðu- 
neytið hér með, að það sölugengi krónunnar sem skráð var hér á landi í bönkum 
að morgni hinn 26. ágúst 1981 (gengisskráning nr. 160) skuli gilda við ákvörðun toll- 
verðs frá og með dagsetningu auglýsingar þessarar. Að öðru leyti gilda ákvæði til- 
vitnaðrar auglýsingar óbreytt. Ákvörðun þessi hefur eigi áhrif á tollverð vöru, hafi 
fullgild aðflutningsskjöl til tollmeðferðar hennar verið afhent viðkomandi tollstjóra 
fyrir 26. ágúst 1981. 

Hafi innflytjandi fyrir ofangreind tímamörk lagt inn hjá viðkomandi tollstjóra 
óbankastimpluð skjöl vegna innflutnings tiltekinnar vörusendingar og sannanlega 
greitt kröfu í banka hennar vegna fyrir útgáfu auglýsingar þessarar er tollstjóra 
heimilt til 1. september 1981 að taka við bankastimpluðum vörureikningi og tollaf- 
greiða sendinguna á grundvelli þess gengis er síðast gilti fyrir útgáfu auglýsingar 
þessarar. 

Auglýsing þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Fjármálaráðuneytið, 26. ágúst 1981. 

Ragnar Arnalds.   
Björn Hafsteinsson. 

19. ágúst 1981. Nr. 476. 
AUGLÝSING 

um afnotagjöld Ríkisútvarps. 

Afnotagjöld Ríkisútvarpsins fyrir síðari gjalddaga ársins 1981 hafa verið 
ákveðin sem hér segir: 

Afnotagjald Ríkisútvarpsins fyrir móttöku sjónvarps í lit .......... kr. 586.00 
Afnotagjald Ríkisútvarpsins fyrir móttöku sjónvarps í svart/hvítu — 464.00 
Hljóðvarpsgjald ...............0.200..nen ess — 151.00 

Menntamálaráðuneytið, 19. ágúst 1981. 

Ingvar Gíslason.   
Birgir Thorlacius. 

  

Stjórnartíðindi B 37, nr. 475—476. Útgáfudagur 26. ágúst 1981. 
B 95 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



STJÓRNARTÍÐINDI B 38 — 1981 
  
  

Nr. 477. 156 28. ágúst 1981. 

AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Hafnarhrepps nr. 651 12. desember 1980. 

Samkvæmt 29. gr. orkulaga nr. 58 29. apríl 1967 hefur ráðuneytið staðfest 9.5% 

hækkun gjaldskrár Hitaveitu Hafnarhrepps, er taki gildi 1. september 1981. 

Iðnaðarráðuneytið, 28. ágúst 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

“ Kristmundur Halldórsson. 

  

Stjórnartíðindi B 38, nr. 477. Útgáfudagur 31. ágúst 1981. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



STJÓRNARTÍÐINDI B39 — 1981 
  
  

31. ágúst 1981. 751 Nr. 478. 

REGLUGERÐ 

um bensíngjald. 

1. gr. 
Greiða skal sérstakt innflutningsgjald — bensíngjald — af bensíni er fellur 

undir tollskrárnúmer 27.10.19. Gjald þetta skal frá og með 2. september 1981 nema kr. 
1,70 af hverjum lítra. 

2. gr. 
Gjald skv. í. gr. tekur einnig til bensínbirgða sem til eru í landinu 2. september 

1981. 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. reglugerðar nr. 266/1981 verið greitt af birgðum, sem til eru 

þann 2. september 1981, skal greiða kr. 0,13 af hverjum lítra slíkra birgða sem til eru 
umfram 300 lítra hjá hverjum eiganda. 

Hver sá, er á eða hefur til umráða 300 lítra af bensíni eða meira þann 2. september 
1981, 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 frá bensíninnflytjendum og bensín- 
sölum um sölu samkvæmt verslunarbókum til viðskiptamanna, er fram fór fyrir 
2. september 1981. 

3. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 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. Jafnframt fellur reglugerð nr. 266/1981 
úr gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 31. ágúst 1981. 

Ragnar Arnalds.   
Höskuldur Jónsson. 

  

Stjórnartíðindi B 39, nr. 478. Útgáfudagur 1. september 1981. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



STJÓRNARTÍÐINDI B 40 — 1981 
  
  

Nr. 479. 758 19. ágúst 1981. 

REGLUGERÐ 

um hækkun bóta almannatrygginga. 

1. gr. 
Upphæðir bóta almannatrygginga, samkvæmt lögum um almannatryggingar nr. 

67/1971, með síðari breytingum, skulu hækka um 8,9% frá og með 1. september 1981 

frá því sem þær voru í ágúst 1981. 

2. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 79. gr. laga nr. 67/1971. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 19. ágúst 1981. 

Svavar Gestsson.   
Páll Sigurðsson. 

Nr. 480. 18. ágúst 1981. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á reglum um fjarskipti á skipum nr. 432 15. okt. 1979. 

1. gr. 

Aftan við 4. gr. 1 komi ný málsgrein svohljóðandi: 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Þau loðnuveiðiskip, sem falla undir 2. flokk og ekki hafa aðstöðu fyrir loft- 
skeytamann, fá frest frá gildistöku reglugerðar þessarar til 31. desember 1981 til að 
koma upp loftskeytaklefa með tilheyrandi búnaði og ráða loftskeytamann. 

Samgönguráðuneytið, 18. ágúst 1981. 

Steingrímur Hermannsson.   
Ólafur S. Valdimarsson. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



18. ágúst 1981. 759 Nr. 481. 

REGLUGERÐ 

um vitagjald. 

1. gr. 
Fyrir hvert skip, sem er 10 rúmlestir brúttó eða stærra og tekur höfn á Íslandi 

eða er haldið út frá landinu, skal sreiða vitagjald kr. 2.00 af hverri brúttórúmlest, 
og skal hálf lest og þaðan af stærra brot talin heil, en minna broti sleppt. Skemmti- 
ferðaskip, sem flytja engan farm fyrir borgun, annan en farþega, skulu greiða kr. 
0.30 í vitagjald af hverri rúmlest. 

2. gr. 
Undanþegin gjaldi þessu eru herskip og skip, sem leita hafnar í neyð, en taka 

engan farm úr landi né úr öðrum skipum, né heldur flytja farm í land eða í önnur 
skip, enda hafi sannast í sjóprófi eða annarri lögfullri sönnun, að þau hafi verið 
í nauðum stödd af árekstri eða sjóskemmdum, af veikindum eða farmskekkju eða 
ófriði. 

3. gr. 
Vitagjald skal greiða einu sinni á ári, þar sem skipið er skrásett. Af erlendum 

skipum, sem setja farþega eða vörur á land, skal greiða vitagjald við hverja komu 
fil landsins, sem svarar til 1/5 hluta af almenna vitagjaldinu, en þó aldrei oftar en 
ð sinnum á hverju almanaksári. Gjaldið skal greiða í fyrstu höfn, er skipið tekur 
hér við land. 

4. gr. 
Vitagjaldi er varið til að standa straum af kostnaði við rekstur Vitastofnunar 

Íslands. 

5. gr. 
Lögreglustjórar, í Reykjavík tollstjórinn, sjá um innheimtu vitagjaldsins. 

Skyldur er skipstjóri að sýna innheimtumanni vitagjalds dagbók skipsins. 

6. gr. 
Vitagjald samkvæmt ofangreindu greiðist aðeins 1981 af þeim skipum, sem ekki 

hafa verið greidd fyrir lögskilin vitagjöld samkvæmt lögum nr. 61/1972, um vita- 

gjald, við útgáfu reglugerðar þessarar. 

7. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum nema þyngri refsing liggi við. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 56 29. maí 1981 um vitagjald, 

staðfestist hér með til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim 
er hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 18. ágúst 1981. 

Steingrímur Hermannsson. 
  

Ólafur S. Valdimarsson.



Nr. 482. 760 21. júlí 1981. 

REGLUGERÐ 

um könnun á gjaldhæfi og greiðsluhæfi vátryggingafélaga. 

Svið. 

1. gr. 
Tryggingaeftirlitið skal kanna gjaldhæfi og greiðsluhæfi vátryggingafélags. Við 

mat á þessu skal Htið til áhættu þeirrar, sem vátrygsingastarfsemi hefur í för með 

sér. 
Slík könnun skal fara fram árlega á grundvelli ársreiknings vátryggingafélags 

fyrir síðastliðið reikningsár og annarra gagna og upplýsinga um starfsemi þess, sem 
nauðsynleg er til þess að könnun geti farið fram. 

Við könnunina skal meta gjaldbþol, greiðsluþol og áhættu vátryggingafélags eftir 
reglum, sem nánar er kveðið á um í þessari reglugerð. 

Tryggingaeftirlitið skal tilkynna vátryggingafélagi niðurstöður sínar þegar að 
lokinni könnun og gefa því kost á að koma að skýringum og athugasemdum við 
niðurstöðurnar. Að þeim athuguðum skal Tryggingaeftirlitið gera tillögur um úr- 

bætur, ef þörf krefur. 

Gjaldhæfi. 

2. gr. 
Gialdþol vátryggingafélags er sú fjárhæð sem fæst, þegar af heildareignum félags- 

ins hafa verið dregnar hvers konar skuldir, óefnislegar eignir og niðurfærsla eigna- 
liða, sbr. 2. mgr. þessarar greinar. Til gjaldþols í þessu sambandi reiknast eftirtaldir 
liðir: 

1. Innborgað hlutafé, stofnfé eða áhættnfé að frádregnu eigin hlutafé. 
2. Helmingur óinnborgaðs hlutafjár, stofnfjár eða áhættufjár, enda nemi innborgað 

fé minnst 25% heildarfjárins. 
3. Lögbundnir sjóðir eða aðrir sjóðir, sem samkvæmt lögum eða samþykktum 

félagsins eiga að mæta halla á rekstri félagsins og ekki eru skuldbindingar þess. 
4. Áhættusjóður félagsins. 
5. Óráðstafaður hagnaður (ójafnað tan til frádráttar). 
6. Duldir varasióðir, sem myndast vegna þess að eignir ern taldar undir raunvirði 

í efnahagsreikningi eða sku'dir ern taldar með of háu verði, enda sé um varan- 

lega signamyndun að ræða. 

7. 75% af örvggisálagi trygsinsasjóðs. Þó er heimilt að telja til gjaldþols öryggis- 
álag líftrvssingasjóðs eftir mati trygsingastærðfræðings félagsins. Öryggisálag 
iðgjaldasjóðs er sá hluti yfirfærðra iðgialda, sem ætlað er að mæta sveiflum á 
væntanlegum tjónum. Örvggisálags á bótasjóð er sá hluti bótasjóðs, sem ætlað er 

að mæta sveiflum á þeim tjónum. sem þesar hafa orðið. Ekki skal telia með þá 
fjárhæð, sem áætluð er vegna ótilkvnn*ra tióna og álag vegna neikvæðrar mats- 
þróunar bótasjóðs. Öryggisálags lagt á hluta endurtryggjenda í trygeingasióði 

skal ekki telja til gialdbols. Sú fjárhæð, sem þannig er talin með við útreikn- 
ing gjaldbols, má þó aldrei vera hærri en 50% gjaldþols í heild. 

Við útreikning á gjaldþoli samkvæmt framansögðu skal ekki telja með ótryggar 
eignir. Reikna skal niðurfærslu á eignaliðum að því marki, sem talið er nauðsynlegt, 

2 
og skal niðurfærslan aldrei vera lægri en sem hér segir á eftirtöldum eignaliðum: 

1. 7.5% af iðgjaldainnheimtum.
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2. 5.09% af kröfum á eignaliðunum „innlendir umboðsmenn" og af „aðrir innlendir 
skuldunautar“. 

3. ð.5% af vixlaeign. 

4. 1.09 af innlendum verðbréfum og áföllnum vöxtum öðrum en ríkistryggðum. 

3. gr. 
Gjaldþol samkvæmt 2. gr. skal eigi vera lægra en sú fjárhæð, sem hærri er þeirra 

tveggja, er að neðan greinir, og telst sú fjárhæð lágmarksgjaldþol vátryggingafélags, 
sbr. þó 4. gr.: 

1. 189 þeirrar fjárhæðar, sem fæst þesar bókfærð iðgjöld að frádregnum endur- 
greiðslum og niðurfellingum en án frádráttar á hlut endurtryggjenda í iðgjöldum, 
eru margfölduð með hlutfallinu milli bókfærðra eigin tjóna og bókfærðra tjóna 
í heild samkvæmt rekstrarreikningi. Sé síðastnefnda hlutfallið lægra en 0.35 skal 
margfalda með því hlutfalli. 

2. 13% þeirrar fjárhæðar sem fæst, þegar lögð eru saman bókfærð tjón tveggja 
síðustu reikningsára án frádráttar á hlut endurtryggjenda að viðbættum bóta- 
sjóði í lok síðasta reikningsárs, en að frádregnum bótasjóði í upphafi fyrra 
reikningsárs. Sú stærð, sem þannig fæst, er margfölduð með hlutfallinu undir 
1. tl. milli eigin tjóna og tjóna í held með tölunni 0.35, ef hún er hærri. 

4. gr. 
Gjaldþol skaða- og endurtryggingafélags skal skki vera lægra en lágmarksgjald- 

þol skv. 3. gr., en gjaldþol líftryggingafélass skal ekki vera lægra en sú fjárhæð, 
sem reiknast samkvæmt 1. tl. 3. gr. 

Gjaldþol vátryggingafélags skal aldrei nema lægri fjárhæð en þeirri sem til- 
greind er í 6., 10. og 15. gr. laga nr. 50/1978 um vátrvggingastarfsemi varðandi lág- 
mark hlutafjár og stofnfjár og eignir erlendra vátryggingafélaga hér á landi. 

Um félög, sem starfa samkvæmt sérlögum, skulu gilda sömu reglur og um 
gagnkvæm félög að þessu leyti, eftir því, sem við getur átt. 

5. gr. 
Nái gjaldþol vátryggingafélags ekki lágmarksgjaldþoli, samkvæmt 3. og 4. gr. 

eftir hinum árlega útreikningi, skal félagið þegar í stað gera ráðstafanir til þess, að 
markinu verði náð innan tiltekins frests. Þessi frestur má ekki vera lengri en sex 

mánuðir, ef gjaldþolið er lægra en þriðjungur lágmarksgjaldþols. 
Verði vátryggingafélagi ljóst á öðrum tíma, að gjaldþol þessi nái ekki lágmarks- 

gjaldþoli, skal það á sama hátt gera ráðstafanir til að markinu verði náð. 
Félagið skal gera Tryggingaeftirlitinu skriflega grein fyrir því, innan tveggja 

mánaða, hvaða ráðstafanir verði gerðar og á hvarn hátt markinu verði náð. 

Greiðsluhæfi. 

6. gr. 
Greiðsluhæfi vátryggingafélags skal metið eftir stöðu hreins veltufjár á hverjum 

tíma, þ.e. hlutfallinu milli veltufjármuna annars vegar og skammtímaskulda hins 
vegar. Til veltufjármuna í þessu sambandi teljast sérhverjar eignir, sem ekki eru 
ætlaðar til varanlegrar eignar eða notkunar í félaginu, eða sem ætlað er til að breyta 
í handbært fé innan árs. Til skammtímaskulda teljast skuldir, þar með talin þau 
ógreidd tjón, sem ætlað er að komi til greiðslu innan árs. 

Tryggingaeftirlitið skal leggja mat á greiðsluhæfi vátryggingafélags á grund- 
velli ársuppgjörs þess fyrir síðastliðið reikningsár eða á öðrum tíma, ef ástæða 
þykir til.
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Telji Tryggingaeftirlitið grsiðsluþol ófullnægjandi skal það tilkynna félaginu 
niðurstöðurnar og rökstyðja útreikninga sína. 

Félagið skal þegar í stað gera nauðsynlegar ráðstafanir til úrbóta. 

Endurtryggingavernd og hámarksáhætta. 

7. gr. 
Endurtryggingavernd vátryggingafélags skal miðuð við gjaldþol, öryggisálag 

iðgjalda og heildaráhættu samkvæmt nánari skilgreiningu hér á eftir. 
Hámarksáhætta í einum tjónsatburði, þ.e. að teknu tilliti til samáhættu milli 

vátryggingagreina skulu vera 

H = 0.16x<Tkx ( s - A), 

en þó aldrei hærri en 0.08 x G. 
Hér er G gjaldþol félagsins skv. 2. gr. T er eigið tjón ársins samkvæmt rekstrar- 

reikningi og A samanvegið mat á öryggisálagi félagsins samkvæmt eftirfarandi 

reglum: 
A = 0.025 xb  0.05 x ce 4 0.10xd 
Vægin b, c og d eru fundin þannig: 
b er hlutfall iðgjalda í ökutækjatryggingum og/eða erlendum endurtryggingum 

af heildariðgjöldum félagsins. 
c er hlutfall iðgjalda í sjó- og farmtrygsinsum af heildariðgjöldum félagsins. 
d er hlutfall annarra iðgjalda af heildariðgjöldum félagsins. 
Með iðgjöldum er hér átt við bókfærð iðgjöld í frum- og endurtryggingum 

samanlagt. 

8. gr. 
Sé eigin áhætta félags að mati Tryggingaeftirlitsins hærri en hámarksáhætta 

skv. 7. gr. þegar tekið hefur verið tillit tíl samáhættu, skal félagið gera ráðstafanir 
fyrir lok reikningsársins eða eins fljótt og kostur er vegna gildandi endurtrygginga- 
samninga, til að breyta endurtryggingavernd sinni til samræmis við tilskilda há- 
marksáhættu. 

Skil á gögnum. 

9. gr. 
Tryggingaeftirlitið skal jafnskjótt og reikningsári vátrvggingafélass lýkur, 

senda því sérstök evðublöð í því formi, sem bað ákveður til útfyllingar og útreikn- 
ings á gjaldboli, greiðsluþoli og eigin áhættu. 

Eyðubhlöðin útfyllt og undirrituð af félaginu skulu hafa borist Tryggingaeftir- 
litinu eigi síðar en sex mánuðum eftir lok reikningsárs. 

Ýmis ákvæði. 

10. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða fésektum eða varðhaldi. 

11. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 49. gr. laga nr. 50 16. maí 1978, öðlast 

þegar gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 21. júlí 1981. 

Svavar Gestsson.   
Jón Ingimarsson.
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REGLUGERÐ 

um gatnagerðargjöld á Hvammstanga. 

1. gr. 
Hreppsnefnd Hvammstangahrepps er heimilt að lessja gatnagerðarsjöld á lóðir 

og byggingar í Hvammstangahreppi, eftir því sem nánar segir í reglugerð þessari. 
Heimilt er að leggja gatnagerðargjald á land, sem sambærilegt telst, þótt ekki sé 
sérstök lóð. 

2. gr. 
Gatnagerðargjöld eru tvennskonar: A-gjald, sem er gjald vegna þátttöku lóðar- 

hafa í kostnaði við að gera undirbyggða sötu og B-gjald, sem er gjald vegna þátttöku 
lóðarhafa í því að leggja bundið slitlag á sötn, svo og ganga endanlega frá gangstétt.    

3. gr. 
Við álagningu gatnagerðargjalda skal miða við ákveðið hlutfall byggingar- 

kostnaðar á rúmmetra „vísitöluhúss“, eins og hann er reiknaður af Hagstofu Íslands. 

Miða skal við stærð hvæginga samkv. fasteignamatsskráningu, eða samþykktum 
teikningum. 

Ef fleiri en einn eigandi er að byggingn skiptast sjöld í samræmi við það rúm- 
mál, sem hverjum tilheyrir, samkv. fasteisnamatsskrá. 

4. gr. 
Álagningu A-gialds og B-gjalds skal vera sem hér segir: 

1. Íbúðabvggingar: A-gjald B-gjald 
1.1. Einbýlishús ............02 0000. 3,0% 3,0% 
1.2. Tvíhýlishús, raðhús ..........20000. 00... 2,3% 2,3% 
1.3. Fjölbýlishús, bifreiðageymslur ........0.00 00. 1,6% 1,6% 

2. Aðrar byggingar: 
2.1. Verslanir, skrifstofur, bjónustu- og viðskiptastofnanir 3,0% 3,0% 

2.2. Opinberar hvegingar, heilbrigðis. og skólamannvirki, 
samkomuhús o.fl. .........20 00 3,0% 3,0% 

2.3. Tðnaðarhúsnæði, sláturhús, miólkurbú, fiskvinnslu- 
stöðvar, vöruskemmur o.fl. ......00000 0 1,6% 1,6% 

24. Önnur hús eftir nánari ákvörðun sveitarstjórnar .... 1,6-3% 1,6-3% 
3. Jafnframt B-gjaldi os sem hluti þess skulu lóðarhafar greiða kr. 2,50 (vísitala 

682) á hvern fermetra lóðar eða lands, hvort sem hygsins er þar á eða ekki. Þó 

skulu einbyýlishúsalóðir útmældar samkv. skipulagi ekki reiknast stærri en 750 m?. 

5. gr. 
Við álagningu A-gjalda fyrir íbúðabygsingar skal miða við brúttóstærð húss 

samkv. samþykktum uppdráttum. Ef ekki er fyrirliggjandi sambykktur uppdráttur 
skal miða við þá stærð húss, sem skipulags gerir ráð fyrir, en sé slíkt ekki ákveðið 
í skipulagi, skal miða við eftirtaldar lágmarksstærðir: 

Einbýlishús með tilheyrandi bílgeymslu  .............00..0..... 500 möð 

Raðhús, tvíbýlishús, sambyggð einbýlishús, hver íbúð ........ 400 mö 
Fjölbýlishús, hver íbúð  .............2000 000... 300 mö 

Í atvinnuhúsnæði skal við útreikning rúmmáls til gatnagerðargjalds miðað við 
lofthæð 3,3 m að innanmáli, nema uppdráttur sýni annað. Áætla skal nýtingarhlut- 

B 96
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fall lóðar 0,3—0,5 eftir nánari ákvörðun byggingarnefndar hverju sinni, ef það er 
ekki bundið í samþykktu deiliskipulagi. Framangreindar reglur gilda ef hús er 
stækkað, að því er til stækkunarinnar tekur. 

6. gr. 
Gjalddagar A-gjalda skulu vera sem hér segir: Við lóðarveitingu skal greiða 

50% af áætluðu gatnagerðargjaldi innan eins mánaðar frá lóðarveitingu. Eftir- 
stöðvar skulu greiðast, þesar byggingarleyfi er veitt. Þó er heimilt að veita gjald- 
frest á eftirstöðvum í allt að þrjá mánuði. 

7. gr. 
Þegar veitt er byggingarleyfi án undangenginnar lóðarveitingar er greiðsla 

A-gjalds áskilin og skal húsbvggjandi greiða gatnagerðargjald eftir reglum í gjald- 
skrá þessari, en þó aðeins af byggingaráfanga hverju sinni. 

Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir breytingu eða endurnýjun húsnæðis, sem 
felur í sér breytta notkun þess, þannis að húseign færist í hærri gjaldflokk, þá skal 
húseigandi greiða gatnagerðargjald. 

Gjaldið af hinu breytta húsnæði skal nema mismun á gatnagerðargjaldi reiknuðu 
fyrir og eftir breytinguna. 

Sömn reglur gilda ef notkun byggingarrýma er breytt, sem felur í sér að hús- 
eignin færist í hærri gjaldflokk, þótt ekki þurfi breytinga á byggingu eða endur- 
byggingar við. 

8. gr. 
Byggingarfrestur er 8 mánuðir þ.e.a.s. að lóð fellur aftur til sveitarsjóðs hafi 

framkvæmdir ekki verið hafnar innan þess tíma frá veitingu hennar, nema leyfið 

hafi verið háð öðrum skilmálum um bygeinsarfrest. 

Noti lóðarhafi ekki veitta lóð, skal hann eiga rétt á endurgreiðslu á greiddu 
satnagerðargjaldi svo sem hér segir: 

Eftir 6 mánuði skal endurgreiða 50%. 
Eftirstöðvar endurgreiðist eftir 12 mánuði. 
Verði lóðin veitt að nýju innan Þess tíma, skal fyrri lóðarhafi fá gatnagerðar- 

gjaldið endurgreitt þegar greiðsla samkv. þeirri úthlutun fer fram. 

9. gr. 
Hafi byggingarleyfi verið veitt í byggingarnefnd og aðeins hluti þess notaður 

innan tilskilins byggingarfrests, skal við endurnýjun leyfisins greiða fullt gjald af 
þeim hluta, sem endurnýjaður er, eins os það er þá, að frádregnu gatnagerðargjaldi 
sem áður var greitt af sama áfanga. 

10. gr. 
Lóðin er veitt í því ástandi, sem hún er í við afhendingu og á lóðarhafi engar 

kröfur á hendur sveitarfélaginu síðar vegna ástands hennar. 
Lóðarhafi skal hlíta byggingarskilmálum, ef settir eru, svo og öllum þeim 

lögum og reglum, sem til greina kunna að koma. 

11. gr. 
Gjöld samkv. 4. gr. breytast samkvæmt vísitölu byggingarkostnaðar. 
Sveitarstjórn hefur fulla heimild til þess að endurskoða flokkun húsa í gjald- 

stuðla sbr. 4. gr. svo og gjald einstakra gjaldenda, ef sérstakar ástæður eru til.
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12. gr. 
B-gjald samkv. 4. gr. miðast við þá vísitölu bygsingarkostnaðar, sem í gildi er, 

Þegar lagning bundins slitlags fer fram. Nú breytist vísitala meðan verk fer fram, 
og skal þá miða við meðalvísitölu á því tímabili, sem um er að ræða. 

B-gjald samkv. 4. gr. af fasteignum við götu, þar sem þegar hefur verið lagt 
slitlag og/eða gangstétt, skal miða við vísitölu, sem í gildi er, þegar samþykkt þessi 
öðlast gildi. 

13. gr. 
Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir nýbyggingu eða viðbygsingu við götu, sem 

þegar hefur varið lögð bundnu slitlagi, skal innheimta bæði A- og B-gjald af við- 
komandi bygsingu. 

14. gr. 
Ganga skal frá greiðslum á B-gjaldi samkv. 4. gr. á eftirfarandi hátt á því ári, 

sem lagning slitlags á viðkomandi götn er ákveðin, og skal við það miðað að gengið 
hafi verið frá greiðsluskuldbindingum áður en framkvæmdir hefjast. 

Af álögðu gjaldi skal greiða 20% á framkvæmdaárinu með gjalddaga samkvæmt 
nánari ákvörðun hreppsnefndar við hverja framkvæmd. 

Greiða má 80% gjaldsins með skuldabréfum, sem greiðast með jöfnum árlegum 
afborgunum á næstu fjórum árum. Gjalddasi afborgana er 1. júlí. Ársvextir eru 
breytilegir og greiðast eftir á á sömu gialddögum og miðast við vexti Byggðasjóðs 
eins og þeir eru á hverjum tíma af skuldabréfum til sveitarfélagsins vegna lagningar 
bundins slitlags, nú 22%. Sveitarsjóði er heimilt að selja skuldabréfin. Skuldabréfin 
skulu tryggð með veði í viðkomandi fasteign. 

Lokasreiðsla af skuldabréfum skal ekki falla í gjalddaga fyrr en gangstétt hefur 
verið lögð við sötu þá, sem viðkomandi fasteign er skráð við. 

Heimilt er að veita 10% staðgsreiðslnafslátt, eftir ákvörðun sveitarstjórnar á 
hverjum tíma. Heimilt er að veita sömu greiðslukjör á B-gjöldum álögðum samkv. 
13. gr. 

15. gr. 
Heimilt er sveitarstiórn að fresta álasninku B-gialds. ef um er að ræða íbúðar- 

húsnæði elli- eða örorkulífeyrisbega, sem engar eða Htlar tekjur hafa aðrar en 
trygginsabætnr, húsnæðið af hæfilegri stærð og ekki nýtt til annars en íhúðar fyrir 

há. Skilyrði fyrir frestun álagningar er, að sjaldinu verði þinglýst sem kvöð á við- 
komandi eign og falli til álasningar í samræmi við þá sildandi gjaldskrá, ef eisenda- 

skipti verða eða aðstæður breytast á annan bann hátt að forsendur frestnnar bresti. 

Einnig er heimilt að víkia frá sjalddösum B-gialds þegar greiða skal á sama 
tíma A- og B-gjald sbr. 13. gr. 

  

16. gr. 
Gatnagerðargjaldi fylsir lösveð í fasteign þeirri sem það er lagt á og gengur 

ásamt vöxtum fyrir öllum veðkröfum sem á eigninni hvíla og tekur einnig til vá- 
trvggingarfjár eignarinnar. Heimilt er að taka gjöld þessi lögfaki samkv. lögum 
nr. 29/1885. 

Sveitarstjórn sker úr um meiri háttar ásreining sem rísa kann um álagningu og 
innheimtu samkv. reglugerð þessari.
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Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Hvammstanga- 
hrepps, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51/1974 til að öðlast gildi þegar í 
stað. Jafnframt er úr gildi felld reglugerð sama efnis nr. 135 1. mars 1978. 

Félagsmálaráðuneytið, 20. júlí 1981. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. a 

Jón Sigurpálsson. 

Nr. 484. 5. ágúst 1981. 

REGLUGERÐ 

um búfjárhald í Dalvíkurkaupstað. 

1. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 
Búfjárhald utan lösbýla (nauteripa, hrossa, svína, sauðfjár geita, alifugla) er 

óheimilt innan lögsasnarumdæmis Dalvíkur, nema með sérstöku leyfi bæjarráðs. 

2. gr. 
Sá sem hyggst sækja um leyfi samkv. 1. sr. skal senda um bað umsókn til bæjar- 

ráðs. Í umsókninni skal sera grein fyrir fjölda búfjárins, sem óskað er leyfis fyrir, 
hvernig seymslu þess skuli háttað og öðru, er máli kann að skipta. Leyfisveiting 
fyrir hesta og sauðfé er háð því, að umsækiandi sé félasi í viðkomandi félagssam- 
tökum hestamanna eða fjáreigenda og skal vottorð þess efnis fylgja umsókninni. 

3. gr. 
Nú telur bæjarráð að skilyrði til búfjárhalds séu fyrir hendi og setur það þá 

veitt leyfi, sem bundið er við tiltekinn hámarksfjölda. Veitt leyfi til búfjárhalds 
skuldbindur þó Dalvíkurbæ ekki til þess að sjá levfishöfum fyrir beitilandi handa 
búfé né veita þeim aðra aðstöðu til búfjárhaldsins. Leyfið er veitt til óákveðins tíma, 

en er uppsegjanlegt með árs fyrirvara miðað við 1. júní ár hvert. Leyfið er háð gild- 
andi reglugerð um búfjárhald á hverjum tíma og er sefið út á nafn og er ekki fram- 
seljanlegt. 

4. gr. 
Bæjarráð getur ákveðið að greiða skuli gjald fyrir veitt leyfi til búfjárhalds. 

Má ákveða gjald fyrir hvern grip, sem leyfi er veitt fyrir, eða ákveðna upphæð fyrir 
hvert leyfi. 

5. gr. 
Sá sem fær leyfi til búfiárhalds samkvæmt reglugerð þessari skal hafa búféð 

í öruggri vörslu og ber hann ábyrgð á öllu því tjóni, sem það kann að valda briðja 
aðila. 

6. gr. 
Ef leyfishafi brýtur reglugerð þessa um meðferð búfjárins skal hann sæta skrif- 

legri áminningu við fyrsta brot, sé um ítrekað brot að ræða má afturkalla leyfið og
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getur þá umsjónarmaður hlutast til um að búféð sé tekið úr vörslu eiganda og er 
heimilt að selja það á opinberu uppboði eða slátra þvi. Þannig má og fara með búfé 
sem ekki hefur verið fengið leyfi fyrir. 

7. gr. 
Enginn má hafa búfé nema hann hafi hús fyrir það, sem samræmist kröfum 

heilbrigðisreglugerðar. Leyfishafi ber einn ábyrgð á því að hann hafi beitiland handa 
búfé sínu á sumrum og fóður að vetri svo og allri meðferð búfjárins. Ef búfjáreig- 
andi vill láta búpening ganga úti að vetri eða beita búfé skal það því aðeins heimilt 
að búféð sé í öruggri vörslu. 

II. KAFLI 

Um sauðfé. 

8. gr. 
Félagssamtök fjáreigenda tilnefna trúnaðarmenn, sem í samvinnu við um- 

sjónarmann skal fylgjast með, að leyfður fjöldi sauðfjár fari ekki yfir sett hámark 
og umsækjendur hafi hús og möguleika til fóðuröflunar og aðra nauðsynlega aðstöðu. 

9. gr. 
Óheimilt er að hafa sauðfé neðan fjallsgirðingar á tímabilinu 16. júní til 1. sept. 

nema með sérstöku leyfi umsjónarmanns og skal slíkt leyfi vera skriflegt. Skilyrði 
má setja í leyfið, sem þykja nauðsynleg. 

10. gr. 
Heimilt er umsjónarmanni að láta smala og reka til afréttar fé sem er neðan 

fjallsgirðingar eftir 15. júní og ekki er leyfi fyrir samkvæmt 2. gr. Lausagöngufé má 
reka fyrr til afréttar. Eigendur slíks fénaðar má krefja um allan kostnað sem af 
smölun hlýst. 

11. gr. 
Skyldir eru fjáreigendur að gera fjallskil fyrir allt vetrarfóðrað fé, nema sannan- 

legt sé að féð hafi verið rekið á aðra afrétt eða gengið í öðrum sumarhögum og getur 
umsjónarmaður krafist vottorðs þar um. Sá sem fóðrar fé fyrir aðra ber ábyrgð á 
fjallskilum og búfjárhaldi fyrir það. Vorsmölun er ekki skyld. Að öðru leyti fer um 
fjallskil samkvæmt fjallskilareglugerð Eyjafjarðarsýslu, nr. 310/1973. 

Ili. KAFLI 

Um hestahald. 

12. gr. 
Félagssamtök hestamanna tilnefna trúnaðarmann, sem í samvinnu við um- 

sjónarmann skal fylgjast með því að leyfður fjöldi hesta fari ekki yfir sett hámark 
og umsækjendur hafi hús, möguleika til fóðuröflunar og aðra nauðsynlega aðstöðu 
svo sem beitiland. 

13. gr. 
Skyldir eru hestamenn að annast og kosta smölun hesta sinna af afréttinum. Sá 

sem fóðrar hesta fyrir aðra, ber ábyrgð á búfjárgjaldi fyrir þá. Smölun hesta af afrétti 
til réttar skal fara fram fyrir 20. nóvember ár hvert. Að öðru leyti fer um smölun 
hrossa samkvæmt fjallskilareglugerð Eyjafjarðarsýslu, nr. 310/1973.
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IV. KAFLI 

Um byggingar búpeningshúsa o. fl. 

14. gr. 
Byggingar búpeningshúsa eru aðeins leyfðar á skipulögðum búpeningssvæðum, 

sem bundin eru í aðalskipulagi bæjarins. Bæjarráð eða byggingarnefnd gerir tillögur 
til bæjarstjórnar um veitingu byggingarlóða. 

15. gr. 
Bæjarstjórn getur ákveðið bann við öllu búpeningshaldi innan ákveðins svæðis 

bæjarlandsins, er nái út fyrir hin skipulögðu byggingarsvæði ef þurfa þykir. Geymsla 
búpenings á erfðafestulöndum þar sem leyft er skv. framansögðu skal því aðeins 
heimil, að girðingar umhverfis þau séu örugglega fjárheldar. 

16. gr. 
Nú hvílir sú skylda á einstaklingum og félögum hesta- og fjáreigenda, að þeir 

beri áburð á þau Þbeitilönd, er þeir hafa leigð til beitar, í þeim tilgangi að viðhalda 
og bæta beitarþol landsins. Þá gæti þeir þess, að löndin verði aldrei ofbeitt. 

V. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

17. gr. 
Auk ákvæða samþykktar þessarar gilda ákvæði heilbrigðisreglugerðar, kafla 

XVII um peningshús, búrekstur og skepnuhöld. 

18. gr. 
Búfénaður, svo sem hestar, nautgripir og sauðfé, sem látinn er ganga laus í 

bænum, gagnstætt fyrirmælum samþykktar þessarar skal lögreglustjóri láta hand- 
sama og taka í vörslu. Ennfremur geta þeir sem fyrir ágangi verða látið handsama 
ágangsfénað, en þeir skulu skýra lögreglustjóra frá því tafarlaust. Eigendum slíks 
fénaðar ber að greiða allan kostnað af handsömun hans, fóðrun og annan kostnað, 
sem af slíku leiðir og má láta selja búfénaðinn á opinberu uppboði til lúkningar 
kostnaðinum verði fénaðurinn skki leystur út innan sólarhrings frá því eigandinn 
fékk vitneskju um handsömunina eða eigi er vitað um eiganda innan hæfilegs tíma 

eftir að auglýsing um fénaðinn hefur verið birt. Einnig skal eigandi slíks búpenings 
bæta það tjón, er búféð hefur valdið, Ef um ítrekað brot verður að ræða á lausagöngu 
húpenings varðar það sektum og leyfissviptingu. 

19. gr. 
Brot gegn samþykkt þessari varðar sektum allt að kr. 2500.00. Með mál út af 

brotum skal fara að hætti opinberra mála. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Allir þeir, sem við gildistöku reglugerðar þessarar eiga eða hafa í umsjá sinni 
búfé, sem fellur undir reglugerðina, skulu innan 6 mánaða frá gildistöku hennar 
hafa tilkynnt um búfjárhald sitt, og sótt um leyfi, ella fellur niður heimild þeirra 
til þess að halda búfé.



5. ágúst 1981. 769 Nr. 484. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Dalvíkur, staðfestist 
hér með samkvæmt lögum nr. 44 23. maí 1964 um búfjárhald í kaupstöðum og kaup- 
túnum til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem 
hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 5. ágúst 1981. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Jón Sigurpálsson. 

28. júlí 1981. Nr. 485. 

SAMÞYKKT 

um hundahald á Dalvík. 

1. gr. 
Hundahald uian lögbýla er bannað í bænum að undanteknum leiðsöguhundum 

til hjálpar blindu fólki og leitarhundum íil aðstoðar björgunarsveitum. 

2. gr. 
Bæjarstjórn er þó heimilt að veita einstaklingum búsettum í bænum undanþágu 

til hundahalds að uppfylltum eftirtöldum skilyrðum: 

1. Hundurinn skal skráður á skrifstofu bæjarins. Þar fær eigandi afhenta merkta 
plötu sem jafnan skal vera í ól um háls hundsins. Á plötuna skal grafið Dalvík 
og númer. 

Við skráningu skal hundeigandi undirrita yfirlýsingu um að hann skuli í 
einu og öllu fara með hund sinn eftir fyrirmælum samþykktar þessarar eins og 
hún er nú eða kann síðar að verða, 
Skylt er hundeiganda að hafa hund sinn ábyrgðartryggðan hjá viðurkenndu 
vátryggingarfélagi, þannig að iryggt sé að trygging taki til alls tjóns, sem 
hundur kann að valda án nokkurra óeðlilegra skilyrða að mati bæjarstjórnar. 

3. Hundurinn skal aldrei ganga laus á almannafæri, heldur vera í taumi í fylgd 
með aðila, sem hefur fullt vald vfir honum. Eigi er heimilt að hafa með sér hund 
þó í taumi sé, inn í skólahús, almennar skrifstofur, samkomuhús, leikvelli eða 

verslanir, svo og starfsstöðvar hverju nafni sem nefnast, þar sem úrvinnsla, 

meðferð eða geymsla matvæla á sér stað. 
4. Hundaeigendum er skylt að sjá svo um að hundar þeirra raski eigi ró manna né 

verði þeim til óþæginda. 
5. Skilyrði fyrir hundahaldi í húsum þar sem íbúðir eru fleiri en ein er, að allir 

húsráðendur húss samþykki slíkt. Skal leggja fram skriflegt samþykki þar um 
við skráningu hunds, er gildi þar til bæjarstjórn berst skrifleg afturköllun frá 
einhverjum húsráðenda. 

6. Til að standa straum af kostnaði bæjarsjóðs af skráningu og eftirliti með hundum, 

skal árlega greiða leyfisgjald til bæjarsjóðs fyrir þá hunda, sem undanþága er 
veitt fyrir. Gjaldið greiðist fyrirfram við skráningu hundsins til 1. júlí og síðan 
árlega á sama tíma. Bæjarstjórn ákveður upphæð þessa gjalds í upphafi hvers árs. 

|
)
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Við greiðslu gjalds þessa ber hundeiganda að sýna fullgild skilríki fyrir 
greiðslu vátryggingargjalds skv. 2. tl. þessarar greinar, vátryggingarskirteini vottorð 
dýralæknis um að hundur sé ekki haldinn smitandi sjúkdómi og hafi verið hreinsaður 
af bandormum, svo og önnur skilríki er máli skipta skv. lögum um hundahald og 
varnir gegn sullaveiki svo og fyrirmælum, sem heilbrigðisnefnd setur varðandi 
hunda. Hundar, sem blindir menn og Öryrkjar þurfa á að halda vegna fötlunar 
sinnar, svo og leitarhundar eru undanþegnir leyfisgjaldi, en eru að öðru leyti háðir 

ákvæðum 2. gr. 

3. gr. 
Við fyrsta minni háttar brot á samþykkt þessari skal hundeigandi sæta skrif- 

legri áminningu og greiða allan kostnað er leiðir af brotinu. Ef um alvarlegt brot, 

eða ítrekað er að ræða afturkallast leyfið. 

4. gr. 
Hundar úr aðliggjandi sveitum, sem ekki eru í fylgd með eiganda eða umráða- 

manni og ómerktir eru, svo og aðrir ómerktir flækingshundar, skulu teknir úr um- 
ferð. Gefi eigandi sig ekki fram og eða vitji 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 tveggja 

sólarhringa og svarar ekki til saka um brot á s amþykki þessari, sé um slíkt að ræða 
hefur lögreglan heimild til þess að lóga hundinum án frekari fyrirvara. 

Eigendur skulu greiða áfallinn kostnað við vörslu þeirra hunda sem teknir eru 
úr umferð. Ef uppvíst verður um óskráðan hund, skal eiganda hans gert að greiða 
árgjald til bæjarsjóðs óháð því hvort undanþága fæst fyrir hundinn eður ei. 

  

5. gr. 
Lögreglustjóri og heilbrigðisnefnd hafa eftirlit með hundum skv. samþykkt 

þessari og skulu þessir aðilar tilkynna bæjarstjóra án tafar um allar kærur, sem 
þeim berast vegna meintra brota á samþykktinni. 

6. gr. 
Ofangreind samþykkt bæjarstjórnar Dalvíkur staðfestist hér með skv. lögum 

r, 7/1953 um hundahald og varnir gegn sullaveiki og lögum nr. 12/1969 um holl- 
ustuhætti og heilbrigðiseftirlit til þess að öðlast gildi þegar við birtingu. Jafnframt 
falla úr gildi eldri samþykktir varðandi hundahald á Dalvík. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 28. júlí 1981. 

F.h.r. 

Ingimar Sigurðsson.   
Fjóla Haraldsdóttir. 
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1. september 1981. 711 Nr. 486. 

AUGLÝSING 

um gjald til Framleiðslueftirlits sjávarafurða vegna saltverkaðrar síldar. 

1. gr. 

Framleiðslueftirlit sjávarafurða skal innheimta gjald hjá síldarsaltendum fyrir 
mat á saltverkaðri síld og eftirlit með útskipun hennar svo og annan kostnað saman- 
ber 2. gr. 

Þegar matsmaður hefir lokið matsstörfum hverju sinni, skal hann skrifa vinnu- 
skýrslu með tilgreindum fjölda dag-, eftir- og næturvinnustunda, sem hann hefir 

unnið og skal sildarsaltandi eða trúnaðarmaður hans staðfesta hana með undirskrift 
sinni. Á sama hátt skrifar matsmaður vinnuskýrslu vegna eftirlits með útskipun 
saltverkaðrar síldar. Ekki þarf staðfestingu sildarsaltenda á slíkum vinnuskýrslum, 
en Framleiðslueftirlitið hefir eftirlit með og ábyrgist að þær séu réttar. 

Matsmenn afhenda Framleiðslueftirlitinu fullfrágengnar vinnuskýrslur sínar. 

2. gr. 
Framleiðslueftirlitið reiknar launakostnað samkvæmt vinnuskýrslum, sem um 

getur í 1. gr., eftir launataxta Fiskmatsmannafélags Íslands að viðbættum 50% til að 
standa straum af kostnaði við búnaðar- og vinnslueftirlit svo og ferða- og dvalar- 
kostnaði matsmanna. 

Gjald þetta skal innheimta frá 15. september 1981. 

3. gr. 
Gjald samkvæmt auglýsingu þessari er ákveðið og álagt samkvæmt heimild í 

lögum nr. 108 31. desember 1974 um Framleiðslueftirlit sjávarafurða samanber 
reglugerð nr. 320 2. júlí 1981 um eftirlit og mat á saltverkaðri síld til útflutnings. 

Jafnframt falla úr gildi eldri heimildir Framlsiðslueftirlitsins til að innheimta 
gjöld fyrir mat og annan kostnað vegna saltverkaðrar síldar. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 1. september 1981. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds.   
Ingimar Einarsson. 

B 97 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



Nr. 487. 772 11. september 1981. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 174 11. mars 1980, um friðunarsvæði við Ísland. 

1. gr. 
2. tl. 1. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Fyrir Norðausturlandi allt árið á svæði, er að vestan markast af línu, sem 

dregin er 10? réttvísandi frá Hraunhafnartanga (viðmiðunarstaður 9) og að austan 
af línu, sem dregin er 360“ réttvísandi frá Langanesi (viðmiðunarstaður 10). Að 
utan markast svæðið af línu, sem dregin er 40 sjómílur utan við viðmiðunarlínu 
samkvæmt lögum nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. Enn- 
fremur allt árið á svæði, er að vestan markast af línu, sem dregin er réttvisandi 360* 
frá Langanesi og að austan af línu, sem dregin er 81? réttvísandi frá Langanesi. Að 
utan markast svæðið af línu, sem dregin er 30 sjómílur utan viðmiðunarlinu. 

Á tímabilinu frá og með 15. september til og með 31. janúar ár hvert eru enn- 

fremur bannaðar veiðar með botn- og flotvörpu á svæði, sem að vestan markast af 
línu, sem dregin er réttvísandi 360? frá Rifstanga (viðmiðunarstaður 8) og að 

austan af línu, sem dregin er 10? réttvísandi frá Hraunhafnartanga. Að utan markast 

svæðið af línu, sem dregin er 40 sjómilur utan við viðmiðunarlinu. 

2. gr. 

Með mál, sem rísa út af brotum á reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra 

mála og varða þau viðurlögum samkvæmt ákvæðum Jaga 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 gildi 15. september 1981 og birtist til 

eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðnneytið, 11. september 1981. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds. a 
Jón B. Jónasson. 

  

Stjórnartíðindi B 41, nr. 486—487. Útgáfudagur 14. september 1981.



STJÓRNARTÍÐINDI B 42 — 1981 
  
  

24. september 1981. 173 Nr. 488. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 172, 20. mars 1980 um innflutnings- og 
gjaldeyrisleyfi. 

1. gr. 
Við 1. gr. reglugerðarinnar bætist eftirtaldir liðir: 

Tollskrár nr. Vörutegund 

89.01.51— Togarar og önnur fiskiskip; verksmiðjuskip og önnur skip, sem 
89.01.59 notuð eru í beinu sambandi við fiskveiðar. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í lögum nr. 63/1979, um skipan gjald- 

eyris- og viðskiptamála, öðlast þegar gildi. 

Viðskiptaráðuneytið, 24. september 1981. 

Tómas Árnason.   
Þórhallur Ásgeirsson. 
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Nr. 489. 714 25. september 1981. 

REGLUR 

um notkun öryggisbelta í bifreiðum. 

1. gr. 

Hver sá, sem situr í framsæti bifreiðar, sem búin er öryggisbelti, skal nota það 

við akstur á vegum. 

1
 

. 2. gr. 
Ákvæði 1. gr. gilda ekki: 

Um akstur aftur á bak. 

Um akstur á Þifreiðastæðum, við bensinstöðvar, viðgerðarverkstæði eða við 

svipaðar aðstæður. 

. Þegar hlutaðeigandi hefur meðferðis læknisvottorð, er undanþiggur hann notkun 

öryggisbeltis af heilsufars- eða læknisfræðilegum ástæðum. 

Í leigubifreiðum til mannflutninga. 

Um akstur í atvinnuskyni þar sem hraði er jafnan lítill og ökumaður þarf að 

fara úr og í bifreiðina með stuttu millibili. 

Um akstur lögreglumanna við flutning handtekinna manna eða annarra, sem 

hætta kann að stafa af, og við sérstaka öryggisgæslu. 

Við erfið og hættuleg skilyrði utan þéttbýlis, svo sem í mikilli ófærð eða þar 

sem hætta getur verið á skriðuföllum eða snjóflóðum. 

3. gr. 

Reglur þessar, sem settar eru samkvæmt 64. gr. a umferðarlaga nr. 40 23. apríl 

1968, sbr. lög nr. 55 29. maí 1981, öðlast gildi 1. október 1981. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 25. september 1981. 

Friðjón Þórðarson. 
  

Ólafur W. Stefánsson. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



25. ágúst 1981. Nr. 490. 

REGLUGERÐ 

um eftirlitsgjald vegna lyfjaeftirlits fyrir árið 1981. 

Gjald það, sem lyfsölum, lyfjagserðum, lyfjaheildsölum og héraðslæknum ber 
að greiða fyrir árið 1981, vegna lyfjaeftirlits skv. 52. og 53. gr. lyfjalaga nr. 49 16. 
maí 1978 skal vera sem hér segir: 

I flokkur #„........... FA 

TI. flokkur  ................. 

TI. flokkur  ................ 

IV. flokkur  ..........00. 
V. flokkur  ................ 

ARA — 1300 

FI kr. 2600 

— 2200 
— 1830 

— 970 

Lyfjabúðum er skipað í flokka vegna greiðslu eftirlitsgjaldsins, sem hér segir: 

1. flokkur: 
Ingólfs Apótek 
Lyfjabúðin Iðunn 
Reykjavíkur Apótek 

TI. flokkur: 
Apótek Austurbæjar 
Hafnarfjarðar Apótek 
Keflavíkur Apótek 
Laugavegs Apótek 
Stjörnu Apótek 

II. flokkur: 
Háaleitis Apótek 
Holts Apótek 
Kópavogs Apótek 
Vesturbæjar Apótek 

IV. flokkur: 
Akraness Apótek 
Akureyrar Apótek 
Apótek Vestmannaeyja 
Árbæjar Apótek 
Borgar Apótek 

Garðs Apótek 
Húsavíkur Apótek 
Ísafjarðar Apótek 
Laugarness Apótek 
Lyfjabúð Breiðholts 
Selfoss Apótek 
Stykkishólms Apótek 

. flokkur: 

Apótek Austurlands, Seyðisfirði 
Apótek Blönduóss 
Borgarness Apótek 
Dalvíkur Apótek 
Egilsstaða Apótek 
Hafnar Apótek 
Mosfells Apótek 
Nes Apótek, Neskaupstað 
Norðurbæjar Apótek, Hafnarf. 
Patreks Apótek 
Rangár Apótek, Hellu 
Sauðárkróks Apótek 
Siglufjarðar Apótek 
Ölfus Apótek, Hveragerði 

Lyfjagerðum er skipað í flokka vegna greiðslu eftirlitsgjalds, sem hér segir: 

I. flokkur: 
Lyfjaverslun ríkisins 
Pharmaco h.f. 

II. flokkur: 

Stefán Thorarensen h.f.



Nr. 490. 716 25. ágúst 1981. 

4. gr. 
Lyfjaheildsölum er skipað í flokka vegna greiðslu eftirlitsgjalds, sem hér segir: 

I. flokkur: II. flokkur: 
G. Ólafsson h.f. Ásgeir Sigurðsson h.f. 
Lyfjaverslun ríkisins. Hermes h.f. 
Pharmaco h.f. 
Stefán Thorarensen h.f. TIl. flokkur: 

Farmasía h.f. 
H. Ólafsson á Bernhöft 
Lyf s.f. 

5. gr 
Héraðslæknar, sem annast lyfjasölu skv. 49. gr. lyfsölulaga nr. 30 29. apríl 1963 

skulu greiða eftirlitsgjald skv. V. flokki. 

6. gr. 
Heimilt er að leggja eftirlitsgjald á sjúkrahús. Skulu þá deildaskipt sjúkrahús 

greiða eftirlitsgjald skv. II. flokki, en önnur skv. V. flokki. 

7. gr. 
Eftirlitsgjald skal greiða til ríkisféhirðis fyrir 15. október 1981. Gjaldið er lög- 

takskræft. 

8. gr 
Reglugerð þessi er sett skv. 59. og 53. gr. lyfjalaga nr. 49/1978 og tekur gildi 

þegar við birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 25. ágúst 1981. 

Svavar Gestsson. 
  

Jón Ingimarsson. 

  

Stjórnartíðindi B 43, nr. 489—490. Útgáfudagur 30. september 1981.



STJÓRNARTÍÐINDI B 44 — 1981 
  

  

30. september 1981. 771 Nr. 491. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 348/1979 skv. lögum nr. 15/1979 um breytingu 

á lögum nr. 101/1966 um Framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, 

verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o. fl. 

1. gr. 
3. gr. orðist svo: 
Innheimta skal við tollafgreiðslu gjald af innfluttu kjarnfóðri. 

Gjaldið skal vera 33.38% af innkaupsverði hinnar gjaldskyldu vöru. Innkaups- 
verð telst vera cif-verð vörunnar (tollverð) kominnar í innflutningshöfn. 

Gjaldið skal lagt á fullunnar fóðurblöndur og hráefni í fóðurblöndur, sem falla 
undir eftirtalin tollskrárnúmer: 

10-01-10 10-67-10 úr 11-02-29 23-03-00 23-04-60 
10-01-20 10-07-20 blandað hænsnakorn 23-04-10 23-04-70 

10-02-00 10-07-30 17-03-01 23-04-20 23-04-80 
10-03-00 11-01-21 23-02-10 23-04-30 23-04-90 
10-04-00 11-01-22 23-02-20 23-04-40 23-06-00 
10-05-00 11-02-21 23-02-30 23-04-50 23-07-00 

Undanskilin gjaldtöku eru fóðursölt, snefilefni, herðir, bætiefni, steinefnablöndur 

og gæludýrafóður í smásöluumbúðum, 5 kg eða minna. Einnig er undanskilið gjald- 
töku fóður, sem fer til fiskeldis og loðdýraræktar, enda sé það Í sérmerktum umbúð- 
um. Sama gildir um korn og vörur úr því til manneldis, sem flokkast undir ofan- 
greind tollskrárnúmer, enda sé varan í smásöluumbúðum, 5 kg eða minna og um- 
búðirnar beri með sér, að varan sé ætluð til manneldis. Gjald, sem tekið hefur verið 
af korni og vörum úr því, sem nota má jafnhliða til manneldis og skepnufóðnrs, en 
fer til manneldis, endurgreiðist skv. reglum, sem Framleiðsluráð setur og land- 

búnaðarráðherra staðfestir. 
Heimilt er að endurgreiða gjaldið að hluta eða öllu leyti eða fella það niður hjá 

bændum. Framleiðsluráð gerir tillögur til landbúnaðarráðherra hér um. 
Niðurfelling eða endurgreiðsla má fara eftir svæðum en skal vera til komin 

vegna harðæris, uppskerubrests eða til að auka framleiðslu þeirrar búvöru sem 
skortur er á. 

Framleiðsluráði er heimilt að gefa innflytjendum á kjarnfóðri gjaldfrest, óski 
þeir þess, gegn útgáfu skuldaviðurkenningar. Heimild til gjaldfrests skal framvísað 
við tollafgreiðslu vörunnar og afgreiðir innheimtumaður ríkissjóðs vöruna eftir því. 
Framleiðsluráðið getur framlengt áður gefinn gjaldfrest á öllu gjaldinu eða hluta 
þess, þegar sérstaklega stendur á t. d. vegna nauðsynlegrar birgðasöfnunar á svæðum 
þar sem hafíshætta er eða þar sem sérstök harðindi steðja að, sem valda því að 
rétt þykir að hafa sérstakar birgðir af kjarnfóðri. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Innflutningsaðili skal mánaðarlega sanna fyrir Framleiðsluráði landbúnaðarins 
að fyrir liggi birgðir af óseldu kjarnfóðri, sem skuldaviðurkenning hefur verið 
gefin fyrir og fallin er í gjalddaga, til að fá rétt til framhaldsgjaldfrests. 

Verði vanskil á greiðslu skuldaviðurkenningar, skal Framleiðsluráði heimilt að 
svipta viðkomandi innflytjanda rétti til frekari greiðslufrests, þar til skil hafa verið 
gerð. Verði um ítrekuð vanskil að ræða, er Framleiðsluráði heimilt að svipta við- 
komandi aðila rétti til greiðslufrests að fullu. Framleiðsluráð skal tilkynna viðkom- 
andi innheimtumönnum ákvörðun sína um sviptingu á greiðslufresti. 

Að því leyti, sem ekki er ákveðið í reglugerð þessari varðandi vöruflokkun, 
innheimtu o. fl., skulu gilda eftir því sem við getur átt, ákvæði laga nr. 120/1976 
um tollskrá o. fl. og laga nr. 59/1969 um tollheimtu og tolleftirlit með áorðnum 
breytingum, svo og ákvæði reglugerða og annarra fyrirmæla settra samkvæmt þeim. 

Þeir aðilar, sem versla með kjarnfóður í smásölu, skulu mánaðarlega senda 
skýrslu til Framleiðsluráðs um kjarnfóðurkaup og -sölu hvers mánaðar. 

2. gr. 
Innheimtumenn ríkissjóðs skulu gera skil á innheimtu kjarnfóðursgjalds sam- 

kvæmt reglugerð þessari, eftir fyrirmælum þeim, sem fjármálaráðuneytið hefur sett 
um skil innflutningsgjalda sbr. 15. gr. reglugerðar nr. 530/1975. 

Þeir, sem framleiða fóðurmjöl innanlands, skulu senda Framleiðsluráði árs- 
fjórðungslega skrá yfir alla sölu á þeirri framleiðslu innanlands. Skal þar tilgreint 
hverjir hafa keypt vöruna, heildarsölumagn til hvers kaupanda og einingarverð. 

Fullirúafundur Stéttarsambands bænda skal árlega gera tillögur til landbúnaðar- 
ráðherra um gjaldtöku af innfluttu kjarnfóðri. 

3. gr. 
Landbúnaðarráðuneytið sker úr, verði ágreiningur um gjaldskyldu og fram- 

kvæmd reglugerðarinnar. 

4. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 15 18. apríl 1979 um 
breytingu á lögum nr. 101/1966 um Framleiðsluráð landdbúnaðarins, verðskráningu, 
verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o. fl., sbr. lög nr. 45 29. maí 1981 um 
breytingu á þeim lögum, til að öðlast gildi þegar í stað. Jafnframt er felld úr gildi 
reglugerð nr. 457, 29. ágúst 1980. 

Landbúnaðarráðuneytið, 30. september 1981. 

Pálmi Jónsson.   
Guðmundur Sigþórsson. 
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REGLUGERÐ 

um riðunefndir og viðnám gegn riðuveiki fyrir svæðið frá Jökulsá í Öxarfirði, 

austur um land til Hornafjarðarfljóta og fyrir Austur- og Vestur- 

Eyjafjallahreppa, Rangárvallasýslu. 

1. gr. 
Riðunefnd skal vera í hverju því sveitarfélagi, sem Sauðfjársjúkdómanefnd 

og héraðsdýralæknir telja þörf á. 
Í riðunefnd skulu vera minnst 3 menn, skipaðir af sveitarstjórn til 4 ára í sam- 

ráði við héraðsdýralækni. Riðunefndarmenn starfa undir leiðsögn héraðsdýra- 
læknis. Riðunefnd fer með framkvæmdavald vegna viðnáms gegn riðuveiki í umboði 
sveitarstjórnar. Greiða skal úr sveitarsjóði kostnað við störf riðunefndar og þóknun 
fyrir störf riðunefndarmanna, eftir úrskurði sveitarstjórnar. 

Sveitarstjórn er ábyrg fyrir framkvæmd verkefna, sem getið er í 2. grein, þar 

til riðunefnd hefur verið skipuð. 

  
2. gr. 

Hlutverk riðunefndar er: — að leggja á ráð um riðuvarnir, — að hafa samvinnu 
við riðunefndir í nærsveitum, — að vaka yfir vörnum sveitarinnar gegn riðuveiki 
og — að fylgja því eftir að ákvæði reglugerðar þessarar séu haldin. 

Riðunefnd er heimilt að hlutast til um hvaðeina, sem hún telur skipta máli 
vegna riðuvarna, meðal annars þetta: 

1) Einangrun, lógun og sýnataka úr grunsamlegum kindum og flækingsfé. 
2) Hindrun á samgangi fjár og samvist grunsamlegra kinda með ósýktu fé. 
3) Eftirlit með liffjárflutningum og takmörkun á þeim innan sveitar og utan. 
4) Skoðun á fé og eftirlit með fjárhúsum, réttum, girðingum og flutningstækjum. 

5) Eftirlit með merkingu og skráningu á fé. 
6) Varnargirðingar á sveitarmörkum eða annars staðar. 
7) Endurskoðun á framkvæmd afréttarmála, fjallskila og smölunar heimalanda. 

8) Sóttvarnir við gripaflutninga, sláturúrsang, heimaslátrun og hræ. 
9) Varnir gegn smitburði með dauðum hluðim, fóðri, túnþökvm, skepnum og fólki. 

Riðunefnd skal gera sveitarstjórn grein fyrir störfum sínum þegar þess er óskað. 
Hún skal halda gjörðabók um störf sín og reynslu af baráttu við veikina. Hún skal 
varðveita skýrslur um fjárflutninga og önnur gögn um riðuvarnir sveitarinnar og 
safna upplýsingum manna, sem búið hafa við veikina. 

3. gr. 
Óheimilt er að láta riðukindur ganga með öðru fé. Umráðamaður skal kalla til 

héraðsdýralækni eða tvo riðunefndarmenn, ef hann grunar riðu í kind. Þeir úr- 
skurða, hvort lóga beri kindinni segn bótum og gera skýrslu vm kindina, sem 
héraðsdýralæknir staðfestir. Riðunefnd skal fylgia því eftir, að riðuveikar og srun- 
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samlegar kindur séu einangraðar hvar og hvenær sem þeirra verður vart, skoðaðar 

af dýralækni, lógað og sýni tekin allt eftir því sem ákveðið er og að hræjum sé eytt 
tafarlaust. Riðunefnd fylgir því eftir að flökkufé sé ráðstafað eftir ákvörðun, sbr. 
8. gr. Riðunefnd leggur á ráð um riðuvarnir á nýjum stöðum og leitar eftir sam- 
komulagi við eigendur um lógun kinda, sem eru í sérstakri hættu að fá riðuveiki 
vegna skyldleika við riðukindur eða náinna samvista. Héraðsdýralæknir skal skoða 
allar vafakindur. Sýni skal taka þegar ástæða er til og alltaf úr fyrstu kind á bæ, 

þar sem veikin hefur ekki verið staðfest. 

4. gr. 
Aðilum er skylt að tilkynna riðunefnd um alla flutninga á fé milli bæja og 

svæða til lífs og dvalar eða breytingu á upprekstri innan sveitar. Óheimilt er án 
leyfis riðunefndar að flytja til sveitarinnar eða milli bæja hey, túnþökur, húsdýra- 
áburð og sláturúrgang; ennfremur óhreina ull til gevmslu eða flokkunar, svo og 
umbúðir og annað, sem óhreinkast hefur af sauðfé. 

Riðunefnd er heimilt að stöðva flutninga og notkun tækja í þessu skyni. Jafn- 
framt er riðunefnd heimilt, að höfðu samráði við Sauðfjárveikivarnir, að láta flytja 
til baka eða lóga fé, sem þannig hefur verið flutt án leyfis. Nefndin getur leitað 
fulltingis hreppstjóra, héraðsdýralæknis og Sauðfjárveikivarna, sé þörf á því. Aðilar 
geta einnig leitað til þeirra, finnist þeim riðunefnd ganga á hlut sinn. Náist ekki sam- 

komulag, sker sauðfjársjúkdómanefnd úr í samráði við yfirdýralækni. 

5. gr. 
Riðunefnd skal hlutast til um að litið sé eftir grunsamlegu fé í göngum, rekstrum 

og réttum og að fé sé skoðað á húsi a. m.k. einu sinni á ári og að fjáreigendur fái 
leiðbeiningar um það, hvernig best verði fylgt reglum um riðuvarnir. Riðunefnd 
skal fylgjast með aðstöðu í og við hús, réttir og girðingar. 

6. gr. 
Merkja skal allt fé á riðubæjum með löggiltum lituðum eyrnamerkjum. Litinn 

ákveða Sauðfjárveikivarnir. Hyrndar kindur skal brennimerkja á bæði horn. Ærbók 
skal halda á riðubæjum vegna skráningar á ættum. Merkja skal lömb með sömu 
númerum og mæður á meðan skráning á ættum er ekki fullkomin. Á grunuðum 
bæjum skal merkja fé samkvæmt ákvörðun Sauðfjárveikivarna. Sama gildir um 
einstakar varasamar kindrr eða hópa. 

Nægilega örugg merking og skráning að mati héraðsdýralæknis og riðunefndar 
er skilyrði fyrir bótum. Dragi menn að láta vita um grunsamlega kind eða brjóti á 
annan hátt gegn varúðarreglum geta þeir misst bótarétt. 

-æ 

7. gr. 
Á riðubæjum er bónda skylt að tilkynna um smithættuna þeim sem þar koma 

í fjárhús frá ósýktum eða minna sýktum stöðum, og hafa tiltæk stígvél eða hlífðar- 
skó (plastpoka) og sótthreinsiefni handa gestum. Riðunefnd festi upp, í samráði 
við héraðsdýralækni og húsráðendur, viðvörunar- og leiðbeiningarskilti á sérstökum 
hættustöðum eftir því sem við á, t.d. fjárhús, sjúkradilka í rétt, flutningstæki, slátur- 
fjárrétt o. fl. Riðunefnd hlutast til um útvegun á sótthreinsiefni og varnarbúnaði í 
samráði við héraðsdýralækni. Varað er við sameiginlegri notkun véla, tækja og 
annars, sem snert hefur fé eða saurgast á sýktum svæðum. Óheimilt er að flytja 
nokkuð slíkt á ósýkta bæi frá riðubæjum án sótthreinsunar, sem héraðsdýralæknir 
samþykkir.
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8. gr. 
Alls ekki skal hýsa fé af öðrum bæjum í fjárhúsum né fóðra eða brynna með 

heimafé, hvorki við fjárrag á haustin né á öðrum tímum. Ef hýsing er óumflýjanleg 
skal nota til þess hús þar sem fé hefur ekki verið geymt, þó ekki hlöður eða fjós. Lóga 
skal kindum frá ósýktum bæjum, sem hýstar hafa verið eða lent í þröngbyýli við fé á 
riðubæjum nema riðunefnd ákveði annað. Fé sem kemur fyrir að hausti fjarri 
eiginlegum sumarhögum skal lóga. Riðunefnd ákveður, í samráði við sveitarstjórn og 

héraðsdýralækni, hvernig þau mörk skuli dregin. Sauðfjárveikivarnir staðfesta þessa 
ákvörðun og samræma á milli sveita, sé þess þörf. Riðunefnd má senda til slátrunar 
annað varasamt fé að fengnu samþykki Sauðfjárveikivarna. 

Samræma skal lögboðnar smalanir innan sveitar og milli sveita. Við allar lög- 
réttir og skilarétlir (aukaréttir) skal vera aðstaða til einangrunar veikra kinda. Fé, 

sjúkt af riðu eða öðru smitnæmu, línubrjóta og annað fé, sem vekur grunsemdir í 
göngum, rekstrum og fjársafni má alls ekki færa með líffé til nátthaga, réttar eða 
heim til sín, eftir að það hefur verið handsamað. Það skal einangrað án tafar og 
sent beint til sláturhúss eða lógað á staðnum á ábyrgð rétts aðila, ef ekki er annars 
kostur vegna fjarlægðar og dýraverndar. Alltaf skal taka til rannsóknar og staðfest- 
ingar hausinn og önnur sýni eftir einkennum samkvæmt áður fengnum leiðbein- 
ingum héraðsdýralæknis. Til að minnka fyrirferð má saga af horn og snoppu til 
augna og leggja með sýni. Hræið skal grafa djúpt eða urða rækilega. Eiganda og 
héraðsdýralækni skal tilkynnt um slíka lógun við fyrsta tækifæri. Þegar lógað er 
fé frá þekktum riðubæjum að viðstöddum eiganda eða riðunefnd fer um sýnatöku 
eftir ákvörðun héraðsdýralæknis. 

Skylt er að fara vel og varlega með fé af riðubæjum og sérmerkt fé og láta það 

njóta forgangs við flutning og við sundurdrátt hvar sem réttað er. Það skal draga 
í sérstakan dilk annan en sjúkradilk. 

Varast skal að láta líffé frá mörgum bæium til dvalar í þröng beitarhólf við 
réttir sem annars staðar. 

Ábvrgð samkvæmt þessari grein bera fjallkóngar, réttarstjórar og hreppstiórar 

og bændur almennt við smölun heimalanda sinna, sbr. lög um fjallskil o. fl. og lög 
um sauðfiársiúkdómavarnir. Við sérstakar aðstæður má víkja frá ákvæðum 8. greinar, 
ef Sauðfjárveikivarnir og héraðslæknir sambykkia. 

9. gr. 
Sauðfjársjúkdómanefnd ákveður bætur fyrir fé, sam lógað er skv. reglugerð 

þessari. Sýslusjóður greiðir 1/6 hluta, sveitarsjóður greiðir 1/6 hluta þeirra en ríkis- 
sjóður 2/3 hluta. Sending sýna og greinargerð vegna bótaskylds fjár er skilyrði fyrir 
bótum. 

10. gr. 
Endurskoða skal reglugerð þessa innan tveggja ára frá gildistöku. 

11. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 23/1956 og breytingu við þan lög 

nr. 12/1967 og lög nr. 42/1969, og öðlast hún þegar gildi. 

Landbúnaðarráðuneytið, 16. sentember 1981. 

Pálmi Jónsson.   
Guðmundur Sigþórsson.



Nr. 493. 782 14. september 1981. 

AUGLÝSING 

um endurgreiðslu sölugjalds af vogum til notkunar í fiskiðnaði og 

rafeindabúnaði í fiskflokkunarvélar. 

1. gr. 
Sölugjald, sem innheimt hefur verið eftir 31. maí 1981 við sölu á vogum í tnr. 

84.20.10 til notkunar í fiskiðnaði svo og rafeindatækjum í tnr. 90.28.39, sem tengdar 
eru fiskflokkunarvélum til mælinga eða flokkunar fisks, skal endurgreitt eftir á enda 
sæki endanlegur kaupandi vörunnar um endurgreiðslu til viðkomandi innheimtu- 
manns ríkissjóðs (sýslumanns eða bæjarfógeta, í Reykjavík tollstjóra) að upp- 
fylltum skilyrðum 2. gr. 

2. gr. 
Umsókn um endurgreiðslu skal borin fram í þririti á sérstöku eyðublaði, sem 

fjármálaráðuneytið lætur gera í þessu skyni. Skal umsókn fylgja frumrit og eitt afrit 
af reikningi yfir hina keyptu vöru, sem auk þess að tilgreina tollskrárnúmer við- 
komandi vöru beri greinilega með sér að sölugjald hafi verið greitt. Sé um vöru að 
ræða, sem sölugjald hefur verið greitt af við tollafgreiðslu hennar, skal við sölu 
jafnframt tilgreina tollafgreiðslunúmer viðkomandi vörusendingar. Umsókn skal 
m. a. tilgreina eftirfarandi: 

a) Tollskrárnúmer vörunnar og vörulýsingu. 
hb) Kaupverð vörunnar og fjárhæð sreidds sölugjalds. 
c) Fjárhæð umbeðinnar endurgreiðslu. 
d) Yfirlýsingu umsækjanda um að varan sé ætluð til eigin nota við framleiðslu 

fiskafurða. 

3. gr. 
Umsókn um endurgreiðslu samkvæmt 1. gr. skal hafa borist viðkomandi inn- 

heimtumanni innan 6 mánaða frá sölu til þess aðila er sækir um endurgreiðslu og 
nema minnst 1 000 nýkr. til þess að vera endurgreiðsluhæf. Heimilt er að leggja saman 
reikninga til þess að lásmarksfjárhæð náist. 

Endurgreiðsla kemur því aðeins til greina að allar upplýsingar sén skilmerkilega 
færðar og umsókn undirrituð af umsækjanda. 

4. gr. 
Viðkomandi innheimtumaður skal við endurgreiðslu gjalda halda eftir kvittuðu 

frumriti umsóknar um endurgreiðslu, sem gefið skal afgreiðslunúmer í hlaupandi 
númeraröð miðað við almanaksár, ásamt afriti reiknings. Skjöl þessi skulu send 
ríkisbókhaldi með mánaðarskilagrein. Fyrsta afrit umsóknar skal senda skattstofu 
í því umdæmi þar sem umsækjandi hefur aðsetur, en annað afrit umsóknar ásamt 
frumriti reiknings með áritun um endurgreiðslu skal afhenda viðkomandi umsækjanda. 

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 hvaða lið ársreikn- 
ings endurgreiðslan er færð svo og fjárhæð hennar. 

5. gr. 
Reglum þessum getur fjármálaráðuneytið breytt án fyrirvara. 
Fjármálaráðuneytið sker úr ágreiningi, sem rísa kann um framkvæmd og túlkun 

ákvæða auglýsingar þessarar.
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6. gr. 
Röng skýrslugjöf eða framlagning rangra eða villandi gagna og röng upplýs- 

ingagjöf látin í té í því skyni að fá endurgreitt sölugjald samkvæmt ákvæðum aug- 
lýsingar þessarar svo og misnotkun ívilnunar sem veitt hefur verið samkvæmt 
ákvæðum auglýsingar þessarar getur m.a. varðað við 21. gr. laga nr. 10/1960 um 
söluskatt með áorðnum breytingum. 

Um meðferð mála vegna brota á reglum þessum fer að hætti opinberra mála. 

1. gr. 
Auglýsing þessi, sem birt er skv. heimild í |. nr. 10/1960 um söluskatt með 

áorðnum breytingum sbr. 1. nr. 41/1981, öðlast gildi þegar í stað. 

Fjármálaráðuneytið, 14. september 1981. 

Ragnar Arnalds. Í 

Höskuldur Jónsson. 

11. september 1981. Nr. 494. 

GJALDSKRÁ 

fyrir leiðsögn skipa við Ísland. 

1. gr. 
Gjald fyrir leiðsögn skips er miðuð við brúttórúmlestastærð þess, og þá vega- 

lengd, sem það siglir, samkvæmt meðfylgjandi töflu. 
Fyrir hverja sjómílu, eða brot úr sjómílu, allt að 10 sjómílur að og frá höfn 

eða stað, þar sem skipið hefur viðkomu, skal leiðsögumanni greitt samkvæmt með- 
fylgjandi töflu: 

Fyrir skip allt að 500 br. rúml. ..........0.00.00..0.0.0.... kr. 44,00 
Fyrir skip frá 500— 1 000 br. rúml. .........00..0000... — 46,00 
Fyrir skip frá 1 000— 1500 br. rúmi. ........2.00.20.0.0... —  48,00 
Fyrir skil frá 1500— 2000 br. rúml. .........0.....00... —  50,00 
Fyrir skip frá 2000— 3000 br. rúmi. .......000.00000.0... — 53,00 
Fyrir skip frá 3000— 4000 br. rúml. ........000..00.00... —  56,00 
Fyrir skip frá 4000— 5000 br. rúm. ......000000..00.... — 60,00 
Fyrir skip frá 5 000—10 000 br. rúml. ........20000.0.000.. —  65,00 
Fyrir skip frá 10 000—15 000 br. rúmi. ........000.0000..... — 72,00 

Fyrir skip frá 15 000—-20 000 br. rúml. .............0...... — 18,00 
Fyrir skip frá 20 000—-30 000 br. rúmi. „........020.0...... —  84,00 
Fyrir skip frá 30 000 og þar yfir ............0000000000.. — 88,00 

Greiðsla fyrir sjómílu eða brot úr sjómílu fram yfir áðurnefndar 10 sjómílur 
skal vera: 

Fyrir skip allt að 500 br. rúml. ............00000 0... ...... kr. 10,00 
Fyrir skip frá 500— 5000 br. rúml. .......00020000.0..... — 12,00 
Fyrir skip frá 5000—10 000 br. rúmi. .......000000..00... — 14,00 
Fyrir skip frá 10 000 og þar yfir ......0.000.000000000.0..... — 16,00 

Minnsta leiðsögugjald skal vera kr. 400,00. 
Leggi leiðsögumaður skipi að bryggju eða frá, komi því fyrir eða losi það úr 

festum (mooring), skal hann fá fyrir það kr. 110,00 fyrir skip allt að 500 br. rúml., 
og kr. 10,00 fyrir hverjar 100 br.rúmlestir skipsins þar yfir.
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2. gr. 
Fari viðstaða skipsins í höfn eða á viðkomustað fram úr 6 klst. á leiðsögumaður 

tilkall til biðpeninga fyrir þann tíma, sem viðstaðan fer fram úr 6 klst. á hverjum 
stað. Skulu biðpeningar greiðast með kr. 51,00 pr. kist., þó ekki lengur en 8 klst. á 
hverjum sólarhring. Þar að auki ber leiðsögumanni fritt fæði og hvildaraðstaða fyrir 
sig og aðstoðarmann. 

3. gr. 
Leiðsögumanni ber greiðsla alls eðlilegs og sannanlegs kostnaðar fyrir flutning 

sinn milli skips og lands og ferðakostnaðar í veg fyrir skipið, eða frá því til leið- 
söguhafnar. Hér með teljast laun á ferðalögum og ef leiðsögumaður bíður skips eftir 
ákveðinn komu- eða burtfarartíma þess. Skal það á sama hátt vera greitt með kr. 
51,00 pr. klst., þó aldrei meir en 8 klst. á sama sólarhring (frá 00:00—24:00). 

4. gr. 
Vetrargjaldskrá gildir á tímabilinu frá 1. október til 31. mars og skal vera 1/3 

hærri samkvæmt 1. gr., en óbreytt varðandi 2. og 3. gr. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 48, 19. júní 1933, um leiðsögu 
skipa, staðfestist hér með til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir leiðsögu 
við Ísland, nr. 183, 6. mars 1980. 

Samgönguráðuneytið, 11. september 1981. 

Steingrímur Hermannsson. 

Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 495. 14. ágúst 1981. 
REGLUGERÐ 

um gatnagerðargjöld í Nesjahreppi, Austur-Skaftafellssýslu. 

1. gr. 
Sveitarstjórn er heimilt að leggja gatnagerðargjöld á lóðir í sveitarfélaginu eftir 

því sem nánar segir í reglugerð þessari. Heimilt er að leggja gatnagerðargjald á land, 
sem sambærilegt telst, þótt ekki sé sérstök lóð, njóti það sömu réttinda. 

2. gr. 
Gatnagerðargjöld eru tvenns konar, A- gjald, sem er gjald vegna þátttöku lóðar- 

hafa í kostnaði við að gera undirbyggða götu, og B- gjald, sem er gjald vegna þátt- 
töku lóðarhafa í því að leggja bundið slitlag á götu og ganga endanlega frá gangstétt. 

3. gr. 
A- gjald vegna nýbygginga og viðbygginga við eldri hús skal miða við ákveðinn 

hluta byggingarkostnaðar á rúmmetra, eins og hann er talinn af Hagstofu Íslands 
hverju sinni, svo sem hér segir: 

Einbýlishús  ........0.000.0002 0000 0n nn 2.25% 
Tvibýlishús og sambyggð sinbýlishús á einni hæð ...... 1.80% 
Tveggja hæða fjölbýlishús  ...........0.0.0.00000.0.0.. 1.35% 
Fjölbýlishús, 3 hæðir eða meira .........0000.00.0.... 0.90% 
Verslunar- og skrifstofubyggingar ...............0.... 2.25% 
Iðnaðarhús, vörugeymslur og annað atvinnuhúsnæði .... 0.90%
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Af kjöllurum (jarðhæðum) og rishæðum, sem ekki eru notaðar til íbúðar eða 
atvinnureksturs, svo og bifreiðageymslum, skal greiða hálft gjald. 

Gjald skal miða við brúttórúmmál húss, samkvæmt samþykktum uppdrætti. 
Rúmmál skal reikna samkvæmt IST 50. Nú er ekki fyrir hendi samþykktur upp- 
dráttur, og skal þá miða við þá stærð húss, sem skipulag gerir ráð fyrir. Sé slíkt ekki 
ákveðið í skipulagi, skal miða við eftirtaldar lágmarksstærðir: 

Einbýlishús með tilheyrandi bifreiðargeymslu .................... 500m3 
Raðhús, tvibýlishús, sambyggð einbýlishús: Hver íbúð .......... 400m3 
Fjölbýlishús  ............0.2..00020 000. 300m3 

Í atvinnuhúsnæði skal við útreikning rúmmáls til gatnagerðargjalds miða við 
lofthæð 3.3m að innanmáli, nema uppdráttur sýni annað. 

Framangreindar reglur gilda ef hús er stækkað að því er til stækkunar tekur. 

4. gr. 
B- gjald til að ljúka frágangi götu umfram það er segir í þriðju grein, þ.e. til 

að leggja bundið slitlag og gangstétt, nær einnig til eldri húsa, sem ekki hafa áður 
greitt gatnagerðargjald. 

Það skal miða við ákveðinn hluta byggingarkostnaðar á rúmmetra eins og hann 
er talinn af Hagstofu Íslands hverju sinni svo sem hér segir: 

Einbýlishús  ..................0.200 0... 2.25% 
Tvíbýlishús og sambyggð einbýlishús á einni hæð ........ 1.80% 
Tveggja hæða fjölbýlishús  ..............00.0.000.... 1.35% 
Fjölbýlishús, 3 hæðir eða meira ..........0000.0.00.0.. 0.90% 
Verslunar- og skrifstofubyggingar .................... 2.25% 
Iðnaðarhús, vörugeymslur og annað atvinnuhúsnæði .... 0.90% 

Auk þessa gjalds skal lóðarhafi greiða í gatnagerðargjald kr. 1.30 af hverjum 
fermetra lóðar. Af kjöllurum (jarðhæðum) og rishæðum, sem ekki eru notaðar til 
íbúðar eða atvinnurekstrar, svo og bifreiðageymslum skal greiða hálft gjald. 

5. gr. 
Gjöld samkvæmt þriðju og fjórðu grein breytast samkvæmt vísitölu byggingar- 

kostnaðar. Sveitarstjórn er heimilt að hækka eða lækka gjaldstuðlana í þriðju og 
fjórðu grein hvern um sig eða alla í einu um allt að 50% án frekari staðfestingar 
ráðuneytisins. 

Sveitarstjórn hefur fulla heimild til þess að endurskoða flokkun húsa í gjald- 
stuðla, sbr. þriðju og fjórðu grein, svo og gjöld einstakra gjaldenda, ef sérstakar 
ástæður eru til. 

6. gr. 
Gjalddagi gatnagerðargjalds, samkvæmt þriðju grein, skal vera þegar bygg- 

ingarleyfi er veitt. Sveitarstjórn er þó heimilt að veita gjaldfrest á hluta gjaldsins 
þar til byggingarframkvæmdir hefjast, eða í allt að tvo mánuði. 

7. gr. 
Gatnagerðargjald, samkvæmt fjórðu grein, miðast við þá vísitölu byggingar- 

kostnaðar, sem í gildi er þegar lagning bundins slitlags fer fram. Nú breytist vísi- 
tala meðan verk fer fram og skal þá miða við meðalvísitölu á því tímabili, sem um 
er að ræða. 

Gjald samkvæmt fjórðu grein af fasteignum við götu þar sem þegar hefur verið 
lagt bundið slitlag og/eða gangstétt, skal miða við þá vísitölu sem í gildi er á hverjum 
tíma.
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8. gr. 

Nú hefur gatnagerðargjald eða gangstéttargjald verið greitt af lóð og skal það 

þá gilda sem greiðsla á A- gjaldi. 

9. gr. 

Gatnagerðargjald samkvæmt fjórðu grein greiðist þannig að 20% greiðast þegar 

lagningu bundins slitlags er lokið. Eftirstöðvar greiðist með jöfnum árlegum af- 

borgunum á næstu fjórum árum. 
Gjalddagi afborgana er 1. júlí. Ársvextir 10% greiðast eftir á á sömu gjalddögum. 

Lokagreiðslu skal þó ekki innheimta fyrr en endanlega hefur verið gengið frá 

gangstétt fyrir framan lóð gjaldanda. 

10. gr. 

Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem það er lagt á, og gengur 

það ásamt vöxtum fyrir öllum veðkröfum, sem á eigninni hvíla og tekur það einnig 

til vátryggingarfjár eignarinnar. 

Heimilt er að taka gjöld samkvæmt lögum þessum lögtaki samkvæmt lögum 

nr. 29/1885. 
Sveitarstjórn sker úr ágreiningi er kann að rísa um álagningu og innheimtu 

samkvæmt reglugerð þessari. 

Reglugerð þessi sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Nesjahrepps Á- 

Skaftafellssýslu staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51 16. maí 1974 um gatna- 

gerðargjöld til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 14. ágúst 1981. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 496. 24. ágúst 1981. 
SAMÞYKKT 

um breytingu á samþykkt nr. 615 frá 1980 fyrir Iðnaðarbanka Íslands h.f. 

2. málsl. 1. mgr. 29. gr. hljóði þannig: 

„Ennfremur skal fundurinn kjósa löggiltan endurskoðanda." 

Þannig samþykkt á aðalfundi Iðnaðarbanka Íslands h.f. hinn 28. mars 1981. 

Í bankaráði Iðnaðarbanka Íslands h.f., 

Gunnar J. Friðriksson. Sveinn S. Valfells. Gunnar Guðmundsson. 

Kjartan Ólafsson. Sigurður Magnússon. 

Framangreind breyting staðfestist hér með. 

Iðnaðarráðuneytið, 24. ágúst 1981. 

Hjörleifur Guttormsson. 0 
Jafet S. Ólafsson.
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REIKNINGUR 

Fiskveiðasjóðs Íslands. 

Rekstrarreikningur 31. desember 1980. 

Tekjur: 
Yfirfært frá fyrra ári ..............0.20000 0000... 
Af útflutningsgjaldi ..................0.2.0000. 000... 
Mótframlag ríkissjóðs vegna útflutningsgjalda ............ 
Framlag ríkissjóðs ..........2200.000000000. 0... nn 
Vextir innheimtir á árinu ............00000.0. 0... nn... 

Nr. 497. 

6 823 844 
2 951 601 154 
1 681 252 846 

35 000 000 
10 346 388 617 
  

Kostnaðarreikningur: 
a) Tölvuvæðing ..........0...0 00 kr. 118 948 354 
b) Annar kostnaður ..............0..... — 439 798 430 

  

Vextir greiddir á árinu .................0000000000. 0. 
Lagt í Stofnsjóð .............000000000 vers 
Lagt í afskriftarreikning ................20000000000.0... 
Lagt í Varasjóð ...........0000000000 0000. 
Yfirfært til næsta árs .........2.0..00000.000 ven 

. 15 021 066 461 

558 746 784 
8 962 371 232 
4 600 000 000 

390 000 000 
500 000 000 

9 948 445 
  

Efnahagsreikningur 31. desember 1980. 

Eignir: 
- Skuldabréf fyrir lánum út á: 

a) Fiskiskip ...............00.200 000... ne 
b) Hraðfrystihús ................0....00..0 00. 
c) Síldar- og fiskimjölsverksmiðjur ...................... 
d) Aðrar fiskvinnslustöðvar .............0000000000000... 
e) Skipasmíðastöðvar og dráttarbrautir „................. 
f) Ýmsar fasteignir (verbúðir o.fl) .........0.000..0000... 
Skuldabréf vegna breytinga á skuldum sjávarútvegs 1975 
fyrir lánum út á: 

a) Fiskiskip ..............020.02 000... 
b) Fasteignir #..................02000000 0000 
Hagræðingarlán #................000.0 2000. 
Fyrirframgreiðslur vegna innlendrar skipasmíði o.fl. ...... 
Verðbréf ............2..0. 0000 
Ýmsir skuldunautar .............0000. 0... 
Bankainnstæður: 
a) Fiskveiðasjóður #.................... kr. (977 329 926) 
b) Stofnfjársjóður ...................... — 2009 051 330 
c) Gengisjöfnunarstyrkur #............., — 55 962392 
d) Hagræðingarlán #.................... — 131897 058 

  

kr. 15 021 066 461 

- 82412502 992 
9 065 606 632 
1289 518 862 
1506 144 264 

84 015 878 
614 670 353 

257 065 547 
329 252 331 

2 832 077 191 

1813 327 099 
81 297 825 

202 390 955 

1219 580 854 
  

kr „101 707 450 783 
B 99
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Skuldir: 

1. Skuldir við innlenda banka ..........00.000.e... 0. e0..... kr. 10585 270 593 

2. Skuldir í erlendri mynt .......000000esssssesnnsn — 38 614 909 187 

3. Framlagsreikningur Seðlabanka, Landsbanka og Útvegsbanka — 175 393 000 

4. Skuldir við innlenda banka vegna lausaskuldalána ........ — 583 165 849 

5. Skuld við Hagræðingarsjóð ..........0000000. 0... 00... — 2963 974 249 

6. Innstæður lántakenda vegna erlendra lána til skipakaupa .. — 24 277 936 878 

7. Stofnfjársjóður fiskiskipa .......0.0.00000. 0000 .0 nn... 0... — 2009 051 330 

8. Viðskiptamenn  ....0cc0cceesssesetesssnss rr... — 312 094 679 

9. Sumarsildveiðar 1968 lög nr. 79/1968 17. gr. B ............ — 2499 242 

10. Gengisjöfnunarstyrkur lög nr. 79/1968 17. gr. Á .......... — 4 239 742 

11. Gengisjöfnunarstyrkur 1974, 1975 og 1978 lög nr. 106/1974, 

55/1975 og 2/1978 ......00000.s en rsseeeer err — 55 962 392 

12. Eigið fé: 
a) Stofnsjóður ......0..00000..0..0.... kr. 15 800 000 000 

b) Afskriftarreikningur ...........2.... — 1090 000 000 

c) Varasjóður .......000000000 0... — 1600 000 000 

d) Verðtrygging eigin fjár .............. — 3623 005 197 

e) Yfirfært til næsta árs ..........0.0..... — 9 948 445 
— 22122 953 642 

kr. 101 707 450 783 

Reykjavík, 17. febrúar 1981. 

FISKVEIÐASJÓÐUR ÍSLANDS. 

Sverrir Júlíusson. Svavar Ármannsson. Gunnar R. Ívarsson. 

Við undirritaðir höfum endurskoðað reikningsfærslu og bókhald sjóðsins á árinu, 

fylgiskjöl, lánsskjöl, verðbréf og bankareikninga og ekkert fundið athugavert. 

Reykjavík, 16. febrúar 1981. 

Birgir Finnsson. Ásmundur B. Olsen. 

Með vísun til yfirlýsingar endurskoðenda úrskurðar stjórn Fiskveiðasjóðs Íslands 

ársreikninga sjóðsins 1980 rétta. 

Reykjavík, 24. febrúar 1981. 

Davíð Ólafsson. Árni Benediktsson. E. Ísfeld Eyjólfsson. 

Á. Jakobsson. Ingólfur Falsson. Björn Guðmundsson. 

Björgvin Vilmundarson. 

Með skírskotun til framanritaðra yfirlýsinga endurskoðenda og sjóðsstjórnar eru 

ársreikningar Fiskveiðasjóðs Íslands 1980 hér með staðfestir. 

Reykjavík, 14. apríl 1981. 

Steingrímur Hermannsson.
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REIKNINGUR 
Samgöngubótasjóðs Páls Jónssonar árið 1980. 

Rekstrarreikningur fyrir árið 1980. 

Tekjur; 
Vextir af bankainnstæðum ..........0000.000..vvs sess kr. 184571 

kr. 184 571 
Gjöld 

Tekjur umfram gjöld ..............00...sesvsnsns sr kr. 184 571 

kr. 184571 

Eignir: 
Bankainnstæður #..............0000.0ssssesess ss kr. 756 550 

kr. 756 55ð 
Skuldir: 

Höfuðstólsreikningur: 
Hrein eign pr. 1. jan. 1980 ...........0...00 0000... kr. 571 979 
Hreinar tekjur árið 1980 .............00000000 — 184571 kr. 756550 

kr. 756 550 
Samgönguráðuneytið, 8. júní 1981. 

Brynjólfur Ingólfsson. 

Nr. 499. 

REIKNINGUR 

Innheimtustofnunar sveitarfélaga. 

Rekstrarreikningar fyrir árið 1980. 

Rekstrargjöld: 
Laun og launatengd gjöld ................000.0 000. nn kr. 71 300 137 
Annar rekstrarkostnaður „...........00.20..eeeenses — 21 808 305 
Gjaldfærð fjárfesting ................2000000. 0... — 988 850 

  

kr.  94097 292 

  

Innheimtuþóknun ............00000 000... 0... kr. 2 329 029 
Lögtakskostnaður .............00000000.0.. 0... — 9 368 496 

Vextir ..............0.000 000. —  42715512 
kr.  54413 037 

Hlutur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga .............0000000.0 0 0... — 39684 255 
  

kr.  94097 292
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Efnahagsreikningur pr. 31. des. 1980. 

  

  

Eignir 
Óinnheimtar kröfur .......0..00.00.esssesetsss rr kr.5 791 655 647 
Jöfnunarsjóður v/skrifstofukostnaðar ...........000.00000..0... — 39 684 255 

Sjóður .......000000essesssssssðsssssn — 23 001 112 

Inneign á hlr. nr. 333 í Útvegsbanka Íslands ...........0.0....... — 85 208 402 

kr.5 939 549 416 

Skuldir: 
Tryggingastofnun ríkisins „..........0...000..... kr.3 778 512 232 

Ógreiddur kostnaður .......0.00.000000...0..... — 721 528 
kr. 3 779 233 760 

Framlag Jöfnunarsjóðs ..........00000000. eeen en snar — 2160 315 656 
  

kr. 5 939 549 416 

Reykjavík, 4. ágúst 1981. 

Stjórn Innheimtustofnunar sveitarfélaga: 

Guðm. Vignir Jósefsson, form. Alexander Stefánsson. Hallgrímur Dalberg. 

Árni Guðjónsson. 

Nr. 500. 

REIKNINGUR 

Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns Þorsteinssonar og frú 

Þórunnar Hannesdóttur árið 1980. 

Rekstrarreikningur fyrir árið 1980. 

Tekjur: 
Vextir af bankainnstæðum ..........2.2.00000 enn envn nn kr. 99436 

kr. 99436 

Gjöld 

Tekjur umfram gjöld ............2.0000 00 0.eee senn kr. 99436 

kr. 99436 

Efnahagsreikningur pr. 31. des. 1980 

Eignir 
Bankainnstæður  .............00essessvessssr kr. 408 344 

kr. 408 344 

Skuldir 
Höfuðstólsreikningur: 
Hrein eign pr. 1. jan. 1980 .........0000 0000 0.ne en... kr. 308 908 
Hreinar tekjur árið 1980 ..........0000000 0000... 0. — 99436 kr. 408 344 

kr. 408 344 
Samgönguráðuneytið, 3. júní 1981. 

Brynjólfur Ingólfsson.
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REIKNINGUR 

fyrir Minningarsjóð hjónanna Áslaugar Evjólfsdóttur og Guðmundar 

Evjólfssonar frá Miðbæ í Vestmannaeyjum. 

Efnahagur pr. 1. janúar 1981. 

Eignir: 
Spariskírteini ríkissjóðs: 
Flokkur 1972 — 2 nr. C 02661-9 20.00.0000... nafnverð kr. 100 000 gkr. 2480 700 

Flokkur 1979 —- í nr. B 0170128 ............ nafnverð kr. 80000 — 188 904 

Flokkur 1979 — 1 nr. D 03901-5 ............ nafnverð kr. 500000 —  1180650 
Flokkur 1980 — 1 nr. D 01532-3 ............ nafnverð kr. 200000 — 275 000 
Flokkur 1980 — 1 nr. 6 01015 .............. nafnverð kr. 50000 — 68 750 

  

Samtals gkr. 4 194 004 
  

Nýkrónur 41 940 04 

Ég hefi kannað að ofangreindar eignir eru fyrir hendi í vörslu sjaldkera sjóðsins 

og að verðgildi þeirra er metið samkvæmt tilkynningu Seðlabanka Íslands, dass. 

tanúar 1981. 

Vestmannaevium. 8. maí 1981, 

Atli Aðalsteinsson, 

endurskoðandi reikninga Sjómannadassráðs Vestmannaeyja. 

Nr. 502. 

REIKNINGUR 

Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 1980. 

A. Rekstrarreikningur. 

Gjöld: 

Almenn framlög til sveitarfélaga skv. 18. gr. .................. kr. 12 147 658 401 

Aukaframlög til sveitarfélaga skv. 15. gr. .................0.... — 701 286 000 

Fólksfækkunarframlög til sveitarfélaga skv. 16. gr. ............ —- 170 880 000 
Samband ísl. sveitarfélaga, framlag ...........0..0.000. 0000... — 142 784 064 
Landshlutasamtök sveitarfélaga, framlag ..........0.....00.0.0... — 142 784 064 
Tánasióður sveitarfélaga, framlag ...............00.0. 0000... — 713 932 420 
Húsfriðnnarsióður, framlag ................. 0000 0000 — 23 465 934 
Innheimtustofnun sveitarfélaga, rekstrarframlag ................ —- 39 684 255 
Afskrifaðar kröfur vegna barnameðlaga .................0.000.. — 10 472 156 
Afgangur fluttur á höfuðstól .........00.00000.0 00 — 185 701 114 

  

Alls kr. 14 278 648 408
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Tekjur: 
Sölugiald, hluti sjóðsins í álagningu ............0...000.0...000.. kr. 10 138 498 544 

Aðflutningsgjöld, hluti sjóðsins í álagningu .................... — 2331 292 892 
Landsútsvör: 

Bankar Þ„..........020000. 0. — 185 343 736 
Aðrir 0. kr. 2 163 481 902 
—- hluti sveitarfélaga ................0....... — 540 326 044 

— 1623 155 858 
Sérstakur tekjuskattur: 
Kí<iliðian h.f. og Johns Manville .............. kr. 85 760 761 

— til Húsavíkurkaupstaðar ................... — 48312439 
=- til Skútustaðahrepps ................0...... — 37 332 944 

— 115 378 

Samtals kr. 14 278 406 408 
Vaxtatekjur ..............200 0000 — 242 000 

Alls kr. 14 278 648 408 

B. Efnahagsreikningur. 

Eignir: 
Greiðslufiárreikningar: 2 071 264 044 

Óinnheimtar tekinr hiá sialdendum ríkissjóðs ............. kr. 1577 302 944 

Píkiegiðður, viðskintareikningur .............000. 0000. — 486 795 735 

Sveitarfélög, viðckiptareikningar .............0.000000 00... — 

Landshlutasamtök sveitarfélaga .............0..0000. 00... — 

Landsútsvar Ríkisnrentem. Gutenberg ...........00 0. 0000. — 1397 000 
Svalrmaðrr os bæjarfógeti Húsavík ..........0..00.0.00 000... — 5 768 365 

Lánareikningar: 2161 265 565 

Innheimtustofnun sveitarfélaga .............00.. 2000 kr. 2160 315 656 

Sioluflarðarkaupstaður  ..............0 0. — 

Skútustaðahreppur  ,............0....00 00 —- 950 000 

Alls kr. 4232 529 700 

Greiðslufiárreikningar: 

Samhond íslenskra sveitarfélaga ............022%.0000 0000... 
Tánasióður sveitarfélaga ..............0..00.00 00. 

Innheimtnstofnun sveitarfélaga ..........000.0.0 00. i nn 

Tandshlytasamtök cveitarfélaga ..........0.0000.0 00 

Sveitarfélós. viðskiptareikningar ...........0.00000 000. ð 0... 
Ríkissiððnr #..............0 00 

Framlsssfé til sveitarfélaga: 

Af éinnheimtum tekjum: 

Í árshyrinn Gr an3 009 954 
674 292 990 

  kr. S 

3 513 706 695 

6 435 117 
15 604 329 

39 684 255 
1856 720 

5 652 987 

1577 302 944
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Af innheimtum tekjum: 

  

  

Í ársbyrjun ......000000000 000... 0... kr. 1 729 902 492 
Af rekstrarreikningi 1980 ................ — 12 345 531 411 

Samtals kr. 14 075 433 903 
Úthlutað á árinu 1980 .................... — 12 208 263 560 

— 1867 170 343 

Eiginfjárreikningar: 718 823 005 

Höfuðstóll í ársbyrjun .............0.00 0000 rann kr.  5633121891 

Tekjnafgangur  ............0000202 0000 sn — 185 701 114 
  

Alls kr. 4 232 529 700 
Reykjavík, 1. júlí 1981. 

Hallgrímur Dalberg.   
Lára Hafliðadóttir. 

  

  

  

  

  

  

Nr. 503. 

REIKNINGUR 

Söfnunarsjóðs Íslands fyrir árið 1978. 

Gjöld 
Launakostnaður ...............20..0000 00... renn kr. 1932 369 
Annar kostnaður .............0.020002. 0... en — 832 414 

kr. 2764 783 

Vextir af innstæðufé: 
Aðaldeild  ..............2000.0 000 nn rr kr. 11 637 061 
Erfingjarentudeild .............20..0..0.0 00... — 1557 798 
Útborgunardeild ...........0...0000. 00. — 19269746 

kr. 14 464 605 
Tekjuafgangur til varasjóðs ...........0.0.000..0.0.. 0. — 412652 

kr. 17 642 040 

Samtals kr. 17 642 040 

Tekjur: 
Dráttarvextir ...............00000.0 0. sn kr.  700361 
Lántökugj. ofl. ............. —  795991 

kr. 1425 642 
Vaxtatekjur: 
Ógreiddir vextir 31/12 1978 .........0. kr. 9042 845 
Ógreiddir vextir 31/12 1977 ..........00 0. — 6260 073 

kr. 2782 772 

Innborgaðir vextir ...............0.0002 0000... — 13 433 626 
  

kr. 16 216 398 
kr. 17 642 040   

  

Samtals kr. 17 642 040
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Efnahagsyfirlit Söfnunarsjóðs Íslands í árslok 1978. 

Eignir: 

  

  

  

  

  

  

  

Veðskuldabréf ............. kr. 61 409 480 
Vaxtabréf — 5375 000 

kr. 66 784 480 
Bankainnstæður: 
Vaxtaaukareikn.  .................... kr. 8066 313 

Viðskiptareikn. „............0.... — 5358 381 

kr. 13 424 694 
Siððseign ...........00. 0 — 851550 
Óinnheimtir vextir .................. — 9042 845 
Skrifstofugðgn  ...........0.0.0... —  810221 

kr. 24 129 310 
kr. 90 913 790 

Samtals kr. 90 913 790 
Innstæður í deildum: Skuldir: 
Aðaldeild kr. 65 382 254 
Erfingiarentudeild  ,,................ — 8312280 

Útborgunardeild  .................... — 7314 797 

kr. 81 009 331 
Vextir, geymdir til útb. .............0...00. 00. — 2458 660 
Geymslufé ........ — 832 601 

Varast. 81/12 1977 Lol... kr. 6 200 456 
Tekjuafg. 1978 LL. —  412652 

— 6613 108 
kr. 90 913 790   

  

Samtals kr. 90 913 790 
Reykjavík. 27. febrúar 1979. 

Með tilvísun til skýrslu endurskoðanda staðfestir stjórn Söfnunarsjóðsins reikn- 
inginn. 

Sigurður J. Briem. Alvar Óskarsson. Jóna Guðjónsdóttir. 

Nr. 504. 

REIKNINGUR 

Söfnunarsjóðs Íslands fyrir árið 1979. 

Gjöld: 

  

  

Launakostnaður  .................... kr. 2847 902 

Annar kostnaður .................... — 1064680 

kr. 3912572 
Vextir af innstæðufé: 
Aðaldeild kr. 16 379 041 
Erfinsjarentudeild #.................. — 2078 096 
Útborgunardeild  ................... — 1801595 

— 20 258 732 
Tekjvafgangur til varasjóðs ........0...00..0 0... — 804 075 

  kr. 24 975 379 
  

Samtals kr. 24 975 379
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Tekjur 
Dráttarvextir „............020.0 0000 kr. 1352 263 
Lántökugjöld o.fl. ...........00.00000 000 — 1629335 
Bankavextir  ..............20000 0000 s 0 — 8350 680 

  

Vaxtatekjur af lánum: 
Ógreiddir vextir í árslok 1979 
Ógreiddir vextir í árslok 1978 

kr. 11 350 995 
9042 845 

  

Innborgaðir vextir á árinu 
kr. 2308 150 
— 16 334 951 
  

Efnahagsyfirlit Söfnunarsjóðs Íslands 

Eignir: 

  

  

Nr. 504. 

kr. 6332 278 

— 18 643 101 
  

Samtals kr. 24 975 379 

í árslok 1979. 

  

  

  

  

kr. 109 686 681 
  

  

kr. 109 686 681 

kr. 109 686 681 
  

Veðskuldabréf ...................... kr. 72 126 467 
Vaxtabréf „............ 00. — 3914000 
Vaxtaaukareikningur ................ — 13416 993 

kr. 89 457 450 
Bankainnstæður -................... kr. 7 106012 
Óinnheimtir vextir .................. — 11 350 995 
Skrifstofugðgn  .............. —  810221 
Sjóðseign  ..........0....0 — 961 993 

— 20 229 221 

Samtals 
Skuldir: 

Innstæður í deildum: 
Aðaldeild ......... kr. 79 423 366 
Erfingjarentudeild -................. — 9510 956 
Útborgunardeild .................... — 8947 937 

kr. 97 882 259 
Vextir, geymdir til útborgunar ...... kr. 3671 140 
Geymslufé ........0.0 —  "716099 

— 4387 239 
Varasjóður 31. des. 1978 ............ kr. 6613 108 

Tekiuafgangur 1979 ................ — 804075 
— 7417 183 

Samtals 

inginn. 

Reykjavík, 25. febrúar 1979. 

Sigurður J. Briem. Alvar Óskarsson. 

kr. 109 686 681 

Með tilvísun til skýrslu endurskoðanda staðfestir stjórn Söfnunarsjóðsins reikn- 

Jóna Guðjónsdóttir. 

B 100
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REIKNINGUR 

Söfnunarsjóðs Íslands fyrir árið 1980. 

Gjöld: 
Launakostnaður .................... kr. 4171 100 
Annar kostnaður ..........0.00....... — 2014822 

kr. 6185 922   

Vextir af innstæðufé: 

  

Aðaldeild  ........... kr. 26 700 453 
Erfingjarentudeild #.................. — 3187 054 
Útborgunardeild .................... — 3006500 

— 32 894 007 
Afskrifað v/skrifstofubúnaðar ...................... — 10 221 

Tekjuafgangur til varasjóðs ............00000000.00 00. — 59 780 
kr. 39 149 930   

  

Samtals kr. 39 149 930 

  

  

  

Dráttarvextir ..............0..20.2.00 00. kr. 1411815 
Lántökugjöld ofl. .......%%0. 0 — 358 000 
Bankavextir  ............00000 0000 — 10 628 459 

kr. 12 398 274 

Vaxtatekiur af lánum: 

Ósreiddir vextir í árslok 1980 ......0.000. 0. kr. 15 451 011 

Ócreiddir vextir í árslok 1979 ............00.0..... — 11 350 995 

kr. 4100016 
Innborgaðir vextir á árinu ...............0.000. 0000. — 22 641 330 

kr. 26 741 346 

Vaxtatekjur frá fyrra ári .............0.2..00 0000 senn — 10 310 
  

Samtals kr. 39 149 930 

Efnahagsvfirlit Söfnunarsjóðs Íslands í árslok 1980. 

  

Eignir: Nýkr. 
Veðskuldabréf 0... kr. 809 702,33 
Vaxtaþréf „0... — 34450,00 
Vaxtaaukareikningur .........0000.%..0. 00. — 354 527,99 

kr. 1 198 680,32 

Pankainnstæður ....... HR kr.  3525324 

Óinnheimtir vextir ......0......0. 0. — 154510,11 
Skrifstofugðan ........... 0 — 8 000,00 
Sjóðseign ........... 0 — 38,99 

  197 797,34 
  

Samtals kr. 1 396 477.66
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Skuldir: 
Innstæður í deildum: 

  

Aðaldeild ...........0..0.0000 000. kr.1 027 361,89 
Erfingjarentudeild ................000000 00... — 113 829.60 
Útborgunardeild „...........0..00.00.. 0... — 119 904.45 

kr. 1 261 095,94 
Vextir, geymdir til útborgunar ...............2000 000... 00... —  54921,80 
Geymslufé  ...........00 000 — 5 690,29 
Varasjóður 31. des. 1979 .........0.0000 000... kr. 7417 183 
Tekjuafsangur 1980 ............00.2 000... —- 59 780 

— 74 769,63   

  

Samtals kr. 1 396 477,66 

Með tilvísun til skýrslu endurskoðanda staðfestir stjórn Söfnunarsjóðsins reikn- 
inginn. 

Reykjavík, 27. febrúar 1979. 

Sigurður J. Briem. Jóna Guðjónsdóttir. Gunnlaugur J. Briem. 

Nr. 506. 

REIKNINGUR 

Verðlaunasjóðs dr. phil. Ólafs Daníelssonar og Sigurðar Guðmundssonar 

arkitekts. 

Rekstrarreikningur fyrir árið 1980. 

  

  

Tekjur: 
Vextir af bankainnstæðum ..............00..2000 0000 v0 ns kr. 1008 235 

Aðrar tekjur: 
Húsaleiga 

a) stærri íbúðin  ............2...0000 000... kr. 360 000 
b) minni íbúðin ............0.0000000 000... — 240 000 

kr.  600000 

kr. 1608235 
Gjöld 

Gjöld skv. rekstrarreikningi: 
Fasteignagjöld 1980 .............2.2. 000. kr.  262058 

Tekjur umfram gjöld .............0...2200000 err — 1346177 
  

kr. 1608 235 
Efnahagsreikningur 31. desember 1980. 

Eignir: 
Bankainnstæður  ...............02.00.0000 0 kr. 3817 252 
Aðrar eignir: 

Hluti af Hagamel 21 
Húsamat ..............0200 00. kr. 45 587 000 
Lóðamat ............0.0% 2... — 7 269000 

— 52 856 000   

  

kr. 56 673 252
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Skuldir 
Höfuðstólsreikningur: 

Hrein eign pr. 1/1 1981 .........0.00.00 0000... kr. 36 631 075 
Hækkað mat á fasteign ............0.00000000... — 18 696 000 
Hreinar tekjur árið 1980 ..........0000000000.0.. — 1346177 

  kr. 56 673 252 
  

Reykjavík, 11. mars 1981. 

Sigurður J. Briem. 

kr. 56 673 252 

Reikningsskil þessi höfum við endurskoðað með tilliti til skipulagsskrár sjóðsins. 

Eignir sjóðsins eru fyrir hendi. 

Kristján Einarsson. 

  

  

  

  

  

  

  

Nr. 507. 

REIKNINGUR 

Lífeyrissjóðs bænda. 

Efnahagsreikningur 31. desember 1980. 

Veltufjármunir: 
Handbært fé, bankainnstæður ...............00. 02... 0. nn kr. 522262 735 

Skammtímakröfur .............00000. 0 ses kr. 561 371 639 

Útistandandi iðsjöld skv. áætlun stjórnar .................. kr. 493 032 300 
Ríkissjóður Íslands, viðskiptareikningur .................... — 51 768 340 
Umsjónarnefnd eftirlauna, viðskiptareikningur .............. — 16 570 999 

Veltufjármunir kr. 1 083 634 374 
Fastafjármunir: 
Langtímakröfur og áhættufjármunir .............0.00.0 000... kr. 7 097 285 382 

Skuldabréf m/byggingavísitölu, nafnverð .................. kr. 1 156 973 663 

Skuldabréf. áfallin vísitala ...............0000 00. — 1861 398 415 
Skuldabréf m/lánskjaravísitölu. nafnverð .................. — 2350 000 000 

Skuldabréf, áfallin vísitala ..............0%.20 000. s.n —  259888 305 

Skuldabréf, óverðtryggð .............00.0..0. 00. — 1157 924 999 
Verðtrvægð spariskírteini ríkissjóðs ...............0.....0... — 311 100 000 

Varanlegir fjármunir .................2.00 00... kr. 1560 657 

Skrifstofuáhöld og húsgögn ...........00000% 000... kr 1909 633 
Fyrningar ............2.00200 00 ess — —-848 976 

Fastafjármumnir kr. 7 098 846 039 
  

Eignir samtals kr. 8 182 480 413
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Skuldir og eigið fé: 
Eigið fé: 

Höfuðstóll 1. janúar 1980 .............000000 00... n kr. 4 467 265 466 
Tekjuafgangur 1980 til ráðstöfunar .........0.0000000...00.. — 8115 214 947 

  

Eigið fé samtals kr. 8 182 480 413 

Tekju- og gjaldareikningur 1980. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Iðgjöld ...................2000.esserse rss kr. 2473 658 507 

Íðgjöld framleiðenda 1980 skv. áætlun .........00.000000. 00... kr. 672631 000 

Iðgjöld neytenda 1980 skv. áætlun stjórnar .......0..0000.... — 1241 781 000 
Iðgjöld framleiðenda, tilfærsla v/1979 ........00000000.0.00.0. — 20 466 938 

Eldri iðgjöld ..............0..00ee.nssessssssn — 970 995 
Iðgjöld launþega .........000..00..eesseesssss ss — 587 867 
Iðgjöld vinnuveitenda ..............000.00.. ee 0. nv... — 1132 177 
Réttindaflutningur ................00000.0 seen ss. — 2768 185 
Endurgreidd iðgjöld ..............22000.00.00 0. ee ses — —-102 094 

Framl. Ríkissjóðs Íslands v/lífeyrisgr. ..................2.... — 336 798 912 
Framl. Stofnlánad. landbún. v/lífeyrisgr. .........0......0... —  202159897 

Lífeyrisgreiðslur ..........................00.000 00. kr. 1409 150 587 

Iðgjöld — lífeyrisgreiðslur ...............000000... 0... kr. 1 064507 920 

Framlag Umsjónarnefndar eftirlauna ................0000000... kr. 487 570 999 

Framlag vegna eftirlauna .............000.0. se... nv... kr. 587570 999 
5% iðgjaldaframlag ................0.00seessssessr sr — —-100 000 000 

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ...................0..00.0... kr. 2 193 973 803 

Vaxtatekjur .............0.0000.00ssssesss sr kr. 770284562 
Innheimt vísitöluálag ...............020000 0000 .n nn. —  183162477 
Áfallið vísitöluálag ................0000000 0... en — 1242649 780 
Fjármagnsgjöld ..............2200 0000 ..ssan ser — = 2123016 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður ...............000.000.000.. kr. 30 599 071 

Laun -.........2.0.0200r0ner ss kr. 14 675 948 
Annar kostnaður ..........2002.000. 0. nes — 15 923 123 

Afskriftir ...................0..0 0 kr. 238 704 

Tekjuafgangur til ráðstöfunar ..................0..00.. 00... 0... kr. 3 715 214 947 

Við undirritaðir, sem erum skipaðir endurskoðendur skv. 4. gr. laga um Lifeyris- 
sjóð bænda, höfum endurskoðað framanskráðan tekju- og gjaldareikning 1980 og 
efnahagsreikning 31. desember 1980, sem samdir eru eftir bókhaldi sjóðsins. 

Tilgreind verðbréf og bankainnstæður eru fyrir hendi. 

Reykjavík, 5. mars 1981. 

Vigfús Gunnarsson, lögg. endurskoðandi. Einar Sverrisson.
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SAMÞYKKT 

um hundahald í Garðabæ. 

1. gr. 
Hundahald er bannað í Garðabæ. 

2. gr. 
Bæjarstjórn er heimilt að veita einstaklingum, búsettum í bænum, undanþágu 

til hundahalds með eftirfarandi skilyrðum: 

a. 

b. 

Hundurinn skal skráður á skrifstofu bæjarins og þar fær eigandi hundsins 
afhenta merkta plötu, sem ávallt skal vera í ól um háls hundsins. 
Árlega skal bæjarsjóði greitt leyfisgjald fyrir þá hunda, sem undanþága er veitt 
fyrir. Gjaldið sem bæjarráð ákveður fyrir eitt ár í senn, skal renna til þess að 
standa straum af kostnaði við hundahaldið og skal upphæð þess við það miðuð, 
að bæjarsjóður beri ekki kostnað af hundahaldinu. Innifalið í leyfisgjaldinu er 
ábyrgðariryggingariðgjald og hreinsunargjald. Hundar, sem notaðir eru við 
búrekstur í bænum, eru undanþegnir leyfisgjaldinu, en greiða ber ábyrgðar- 
tryggingariðgjald og hreinsunargjald vegna þeirra. 
Hundurinn skal aldrei ganga laus á almannafæri heldur vera í taum í fylgd með 
aðila, sem hefur fullt vald yfir honum. Eigi er leyfilegt að fara með hunda inn 
í matvöruverslanir eða aðra staði þar sem matvæli eru um hönd höfð. 
Leyfi fyrir einstökum hundum er jafnan háð því að þeir raski eigi ró íbúa 
bæjarins og séu hvorki þeim né öðrum, sem um bæinn fara til óþæginda. 
Hundeiganda ber að hlíta að öðru leyti lögum og reglum er hundahald varða, 
þar á meðal um árlega hreinsun hunda og greiðslu leyfisgjalds, svo og fyrir- 
mælum sem heilbrigðisnefnd setur. Leiði brot á skilyrðum fyrir undanþágu til 
hundahalds af sér kostnað fyrir bæjarsjóð ber viðkomandi hundeiganda að 

greiða þann kostnað. 

Gjaldið innheimtist af hundaeftirlitsmanni bæjarins og rennur það í 

bæjarsjóð. 
Þurfi eftirlitsmaður að koma hundi fyrir í geymslu í lengri eða skemmri 

tíma vegna þess að ekki hefur reynst unnt að ná í eiganda hundsins greiðir 

eigandi allan kostnað vegna þess. 
Við ítrekuð brot og alvarleg afturkallast viðkomandi undanþága til hunda- 

halds. 
Bæjarstjórn er heimilt, hvenær sem er, að afturkalla leyfi fyrir einstökum 

hundum eða öll veitt leyfi, telji hún þess þörf. 

3. gr. 

Ofangreind samþykkt bæjarstjórnar Garðabæjar staðfestist hér með samkvæmt 

lögum 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. Jafn- 

framt fellur úr gildi samþykkt um hundahald í Garðahreppi nr. 258/1978. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 28. júlí 1981. 

F.h.r. 

Jón Sigurðsson.   
Ingimar Sigurðsson.
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SAMÞYKKT 

um hundahald á Grenivík. 

1. gr. 
Hundahald er bannað á Grenivík í Grýtubakkahreppi. 

2. gr. 
Hreppsnefnd er heimilt að veita einstaklingum búseitum á Grenivík undanþágu 

til hundahalds með eftirfarandi skilyrðum: 

a) Hundurinn skal skráður á skrifstofu hreppsins og þar fær eigandi hundsins 
afhenta merkta ól, sem jafnan skal vera um háls hundsins. 

b) Árlega skal sveitarsjóði greitt leyfisgjald fyrir þá hunda sem undanþága er 
veitt fyrir. 

c) Skylt er hundeiganda að hafa hund sinn ábyrgðartryggðan hjá viðurkenndu 
vátryggingarfélagi. Við greiðslu árlegs leyfisgjalds skal leggja fram kvittun 
frá tryggingarfélaginu, sem sýnir að tryggingin sé í fullu gildi. 

d) Hundurinn skal aldrei ganga laus á almannafæri. Eigi er leyfilegt að fara með 
hunda inn í verslanir né aðra opinbera staði. 

e) Hundeiganda ber að hlíta að öðru leyti lögum og reglum er hundahald varða 
(þ. á m. reglum um árlega hreinsun hunda) svo og fyrirmælum, sem heilbrigðis- 
nefnd setur. 

f) Skráðum bændum skal heimilt að halda hunda án gjalds og einnig er leyfilegt 
að skrá viðurkennda veiðihunda án gjalds. 

3. gr. 
Við brot á skilyrðum fyrir undanþágu til hundabalds skal fjarlægja viðkomandi 

hund. Skal honum komið fyrir sé um að ræða minni háttar brot í fyrsta skipti. Eig- 
andi hundsins skal þá leysa hann út gegn greiðslu alls kostnaðar vegna brotsins. Sé 
um að ræða alvarlegt brot eða ítrekað brot, afturkallast viðkomandi undanþága til 
hundahalds. Hreppsnefnd er heimilt hvenær sem er að afturkalla leyfi fyrir ein- 
stökum hundum telji hún þess þörf. 

4. gr. 
Ofangreind samþykkt hreppsnefndar Grýtubakkahrepps staðfestist hér með, 

samkvæmt lögum 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, 28. júlí 1981. 

F.h.r. 

Ingimar Sigurðsson.   
Fjóla Haraldsdóttir.



Nr. 510. 802 25. ágúst 1981. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um gatnagerðargjöld í Borgarnesi nr. 103 2. apríl 1976. 

9. gr. orðist svo: 
„Gatnagerðargjöld samkvæmt 6. gr. greiðist þannig að 20% greiðast þegar lagn- 

ingu varanlegs slitlags er lokið. Eftirstöðvar greiðast með jöfnum árlegum afborg- 
unum á næstu 4 árum. Gjalddagi afborgana er 1. júlí. Lánskjör skulu vera hin sömu 
og á lánum Byggðasjóðs til gatnagerðar hverju sinni.“ 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Borgarneshrepps 
staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51 16. maí 1974 um gatnagerðargjöld til þess 
að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 25. ágúst 1981. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæb jörnsdóttir. 

Nr. öll. 5. október 1981. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 519 14. desember 1979 um skipan 

gjaldeyris- og viðskiptamála. 

1. gr. 
Aftan við 2. málsgr. 5. gr. komi ný málsgr. svohljóðandi: 
Ekki skal innheimta gjald af leyfum fyrir fiskiskipum sem teljast til tollskrár 

nr. 89.01.51 — 89.01.59. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er skv. lögum nr. 63, 31. maí 1979, um skipan gjald- 

eyris- og viðskiptamála, öðlast þegar gildi. 

Viðskiptaráðuneytið, 5. október 1981. 

Tómas Árnason.   
Þórhallur Ásgeirsson. 

  

Stjórnartíðindi B 45, nr. 492—511. Útgáfudagur 8. október 1981.
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21. ágúst 1981. 803 Nr. 5129. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Hitaveitu Reykjavíkur. 

I. KAFLI 

1. gr. 
Hitaveitan selur afnot af heitu vatni úr veitukerfum þeim sem gerð hafa verið 

og verða gerð eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari. 

2. gr. 
Hitaveitan lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar, í té 

vatnsmagn, er ætla má að nægi til fullrar hitunar enda séu ofnar hússins nægilega 
stórir, að dómi hitaveitunnar. 

Verður vatnsrennsli að húsinu takmarkað um hemil, eftir því sem þörf krefur, 
og er starfsmönnum hitaveitunnar einum heimilt að breyta stillingu hans. 

II. KAFLI 

3. gr. 
Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt vatnsmæli kr. 2,56 fyrir hvern 

rúmmetra vatns. 
Hitaveitunni er heimilt að selja heitt vatn um stillanlegan, sjálfvirkan hemil, 

og miðast þá gjald til hitaveitunnar fyrir selda orku við það hámarksrennsli, sem 
hemillinn er stilltur á. 

Hitaveitan breytir stillingu hemils eftir óskum húseiganda frá tengidegi il 
1. mars næst á eftir, en síðan verður hemilstillingu að jafnaði einungis breytt einu 
sinni á ári og skal beiðni um breytingu komið á framfæri við hitaveituna fyrir 
1. mars ár hvert. 

Hámarksstilling hemils gildir allt árið, þótt orkunotkun verði minni hluta úr ári. 
Gjald fyrir hvern mínútulítra er kr. 669,00 á ári. Þar til vatnsmælir eða hemill 

hefur verið settur upp, og ef vatnsmælir eða hemill bilar, áætlar hitaveilan vatnsnotk- 
unina 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 3%" . 
b) fyrir mæla eða hemla 19" ........0 — 50,00 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



Nr. 512. 804 21. ágúst 1981. 

5. gr. 

Hitaveitugjöld skv. 3. og 4. gr. verða krafin mánaðarlega, þegar eftir mælisálestur 

ef selt er eftir vatnsmæli, en miðast við mánaðamót ef um hemil er að ræða. 

Þó er heimilt að láta líða lengri tíma en einn mánuð á milli álestra og fækka 

gjalddögum. 
Óski notandi þess að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins álestrartíma 

hitaveitunnar og honum gerður sérstakur reikningur, skal hann greiða fyrir það 

gjald kr. 58,00. 

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 10 daga frá gjalddaga. 

7. gr. 
Heimæðargjald hitaveitunnar skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

Rúmmál húss 

(utanmál) mö Heimæðagjald 

Allt að 400  10149,00 kr. 
400 — 2000  10149,00 — fyrir 400mð  8,13 kr/möð þar yfir 

2000 — 6000  23157,00 —- fyrir 2000 mð  6,92 kr/m8 þar yfir 
6000 — 10000  50837,00 — fyrir 6000 mö í 6,08 kr/mð þar yfir 

Meira en 10000 75 157,00 — fyrir 10000 m3  5,35 kr/mð þar yfir 

Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstökum mælum eða hemlum 
frá hitaveitunni og skal þá greiða kr. 1218,00 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. 

IIT. 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 3 daga fyrirvara. Allan kostnað af 
lokun og opnun á ný greiðir sá, sem vanskilum veldur kr. 108,00 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.



21. ágúst 1981. 805 Nr. 512. 

Er húseiganda skylt að hlíta tafarlaust fyrirmælum hans um viðgerðir á bilun- 
um og sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun heita vatnsins. 

Gjaldskrá þessi er hér með staðfest samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 
til að öðlast gildi 1. ágúst 1981 með tilvísun til auglýsingar nr. 450/1981 og birtist 
til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama 
efnis nr. 3583 19. maí 1981. 

Iðnaðarráðuneytið, 21. ágúst 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

21. ágúst 1981. . Nr. 513. 
AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Seltjarnarness, nr. 22 24. janúar 1978, 
með síðari breytingum. 

4. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 
a) Fastagjald kr. 17,70 á mánuði fyrir hvern hemil. 
b) Vatnsgjald kr. 73,25 á mánuði fyrir hvern minútulitra á hámarksstillingu hemils. 

Á gjöld þessi leggst söluskatíur og hliðstæðir skattar skv. gildandi lögum og 
reglum á hverjum tíma. 

Gjalðskrárbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. 
apríl 1967 til að öðlast gildi 1. ágúst 1981 með tilvísun til auglýsingar nr. 450/1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 21. ágúst 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

21. ágúst 1981. . Nr. 514. 
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. 22,10 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 
b) Vatnsgjald kr. 55,80 á mánuði fyrir hvern mínútulitra á hámarksstillingu hemils, 

sem skiptist þannig:



Nr. ó14. 806 21. ágúst 1981. 

Flutningagjald  .........000000000000sn nn. kr. 18,62 

Heitt vatn  .........000.00 sens — 387,18 

6. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 

Heimæðagjald hitaveitunnar skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð. 

Rúmmál húss 

(utanmál) m3 

Allt að 600 mð kr. 14530,00. 

600 — 2000 mð — 14530,00 fyrir 600 mö kr. 9,00 pr. möð þar yfir. 

2000 — 6000 mð — 27190,00 fyrir 2000 mi J- — 7,80 pr. mö þar yfir. 

6000 — 10000 m3ð — 58430,00 fyrir 6000 mi? — 6,75 pr. mö þar yfir. 

Meira en 10000 mð — 85 400,00 fyrir 10000 mð  — 6,00 pr. mö þar yfir. 

Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstökum hemlum að mælum 

frá hitaveitunni og skal þá greiða kr. 1 218,00 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. 

10. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 

Hitaveitan hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð hús- 

eiganda, 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. 72,40 

í hvert skipti. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem samþykkt er af hreppsnefnd Mosfellshrepps stað- 

festist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58, 29. april 1967 til að öðlast gildi 1. ágúst 

1981 með tilvísun til auglýsingar nr. 450/1981 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut 

eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 21. ágúst 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 515. 21. ágúst 1981. 
AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar nr. öl 

12. nóvember 1980. 

4. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 

Vatn um hemil til húshitunar er selt í margfeldi af 0.25 úr mínútulitra, þó aldrei 

minna en 1.50 mínútulítrar. 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins til húshitunar og neyslu eru sem hér segir: 

a) Vatnsgjald um hemil kr. 225,40 fyrir hvern mínútulítra á mánuði. 

b) Vatnsgjald um vatnsmæli kr. 11,30 fyrir hvern rúmmetra.



21. ágúst 1981. 807 Nr. 515. 

c) Ef hitastig vatns við mörk byggðar eru að jafnaði lægra en 80* C skal hitaveitan 

leiðrétia vatnsmagn um hemla, þannig að vatnsskammtur sé aukinn um 1/45 

fyrir hverja gráðu sem hitastigið er undir 80? C. Leiðrétting verður að ná 0.25 
minl. til að hitaveitunni sé skylt að framkvæma leiðréttingu samanber 1. mgr. 
Leiðrétting verður gerð einu sinni á ári sbr. 3. gr. Hliðstæð regla gildir ef um 

er að ræða sölu samkvæmt vatnsmæli. 

Á gjöldin leggjast skattar samkvæmt gildandi reglum á hverjum tíma. Þegar 
um afnot á heitu vatni er að ræða til annars en húshitunar, sbr. 3. gr., getur hita- 
veitan vikið frá framangreindu verði ogs ákveðið gjaldið sérstaklega í hverju tilvíki 

með hliðsjón af gjaldskrá þessari. 

6. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 

Stofnsjöld skal reikna af öllu húsrými á lóð. Heimilt er að undanskilja sérstakar 

óupphitaðar byggingar aðrar en bifreiðageymslur. 
Stofngjald skal vera: 

a) Af öllu húsnæði öðru en um getur í liðum hb og c hér á eftir. 

Stærð húss Stofngjald 

250 m8 kr. 7515,00 
251— 500 mS  —- 7515,00 - 18,04 kr/mð yfir 250 mö. 

501--1500 m3  —  120925,00 -k 10,52 kr/mð yfir 500 mö. 

1501—-8000 m3S  -- 22545,00 J- 6,77 kr/ms yfir 1500 mö. 

6000 m%  — 53010,00 - 5,27 kr/mð yfir 6000 mö. 

Lágmarksstofngjald fyrir íbúð í sambýlishúsi skal vera kr. 5 260,00 sama gildir 

um annað húsnæði í slíkum byggingum. 

b) Fyrir rafkynn! hús með þilofnum eða geislum sem einungis tekur heimæð til 

neysluvatnsnotkunar skal greiða 40% af stofngjaldi skv. a-lið. Þetta gjald hækkar 

ekki þótt heimtangin verði síðar notuð til húshitunar, ef sú breyting fer fram 

innan 5 ára. 
c) Hitaveitunni er heimilt að leggja sérstakar heimæðar, sem ekki eru ætlaðar til 

húshitunar skv. reikningi og fellur þá niður gjald skv. Hðum a og b. 
8. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 

Þegar lokað hefur verið fyrir aðrennsli heita vatnsins til notenda vegna van- 
skila, skal gjald fyrir að opna á ný vera kr. 226,00. 

Heimilt er hitaveitunni að krefjast greiðslu opnunargjalds áður en opnað er. 

11. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 

Hitaveitugjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byggingar- 
kostnaðar 1. júlí 1981, 739 stig. 

Hitaveitunn! er heimilt að breyla gjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, þó ekki 
meira en nemur breytingum sem á nefndri vísitölu verða enda liggur fyrir staðfesting 
ráðuneytisins hverju sinni. 

Gjaldskrárbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. 
apríl 1967 til að öðlast gildi 1. ágúst 1981 með tilvísun til auglýsingar nr. 450/1981 
og birtist! til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 21. ágúst 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir.



Nr. ö16. 808 21. ágúst 1981. 

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. 24,40 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 
b. Vatnsgjald kr. 195,70 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 tilkynna með 3ja daga fyrirvara. 
Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá, sem í vanskilum er, kr. 

62,00 í hvert skipti. 

Gjaldskrárbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. 
apríl 1967 til að öðlast gildi 1. ágúst 1981 með tilvísun til auglýsingar nr, 450/1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 21. ágúst 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 517. 21. ágúst 1981. 
AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Orkubús Vestfjarða fyrir hitaveitur 

nr. 461 1. nóvember 1979. 

3. gr. orðist þannig: 
Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt orkumæli kr. 0,23 fyrir hverja 

kílówattstund og jafnframt samkvæmt vatnsmæli kr. 2,05 fyrir hvern rúmmetra 
vatns. 

Orkubúi Vestfjarða er heimilt að selja heitt vatn samkvæmt vatnsmæli eingöngu. 

Gjald fyrir hvern rúmmetra vatns er kr. 10,93. 
Orkubúi Vestfjarða er heimilt að takmarka vatnsrennsli til húsa um stillanlega 

hemla og miðast gjald fyrir selda orku við það mark sem heimillinn er stilltur á. 

Gjald fyrir hvern mínútulítra á mánuði skal vera kr. 204,77. 
Orkubú Vestfjarða stillir hemil, sbr. 3. mgr., að ósk notanda og heytir stillingu, 

ef notandi fer fram á það við Orkubúið. 
Hæsta stilling hemils gildir eitt ár í senn miðað við 1. september—3ð1. ágúst, 

þótt orkunotkun verði minni hluta úr ári. 
Framangreind hitaveitugjöld má krefja mánaðarlega. 
5. gr. orðist þannig: 
Heimæðagjöld fyrir hitaveitur Orkubús Vestfjarða skulu vera sem hér segir:
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a) Af húsnæði sem tengist hitaveitu eftir að það hefur verið tekið í notkun: 

Lágmarksgjald fyrir mælagrind og fyrstu 300 rúmmetra húsnæðis kr. 8 705,25 
Fyrir hvern rúmmetra húsnæðis fram yfir fyrstu 300 .......... — 7,01 

b) Af nýju húsnæði, breytingum og endurbyggingu húsnæðis sem felur í sér stækk- 
un eða breyita notkun og tengist hitaveitu áður en það er tekið í notkun, og 
jafnframt húsnæði samkvæmt a) sem ekki tengist hitaveitunni innan 6 mánaða 

frá því að af tengingu getur orðið: 

Lágmarksgjald fyrir mælagrind og fyrstu 300 rúm.m. húsnæðis kr. 12 083,33 
Fyrir hvern rúmmetra húsnæðis fram yfir fyrstu 300 .......... — 10,44 

Við ákvörðun á rúmmálsstærð húsa skal miðað við fasteignamatsskrá og fyrir 
hús, sem ekki eru skráð í fasteignamati, skal miðað við teikningar húsa. 

Ekki skal greiða rúmmálsgjald af óupphituðu húsnæði í hluta af húsi, svo sem 

vöruskemmum og öðru óupphituðu rými fram yfir stærð, sem nemur 200 mö. 

7. gr. orðist þannig: 
Þegar lokað hefur verið fyrir aðrennsli heita vatnsins til notanda vegna vanskila 

skal gjald fyrir að opna á ný vera kr. 155,00. 
Heimilt er Orkubúi Vestfjarða að krefjast greiðslu þessarar áður en opnað er. 

8. gr. 1. mgr. orðist þannig: 
Hitaveitugjöld samkvæmt gjaldskránni eru miðuð við vísitölu byggingarkostn- 

aðar 682 stig. 

Gjaldskrárbreyting þessi er hér með staðfest samkvæmt orkulögum nr. 58 

29. apríl 1967 og lögum nr. 66 31. maí 1976 til að öðlast gildi 1. ágúst 1981 með 
tilvísun til auglýsingar nr. 450/1981 og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga 

að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 21. ágúst 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir. 

21. ágúst 1981. Nr. 518. 
AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Hvammstanga nr. 387 27. desember 1973, 

með síðari breytingum. 

A-liður 4. gr. orðist þannig: 
Fastagjald kr. 52,00 á mánuði fyrir hvern aðalheimil og kr. 78,00 á mánuði fyrir 

hvern mæli. 

B-liður 4. gr. orðist þannig: 
Vatnsgjald kr. 104,00 á mánuði fyrir hvern mínútulitra í hámarksstillingu hemils 

og kr. 4,75 fyrir hvert tonn um mæli.
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Gjaldskrárbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. 
april 1967 til að öðlast gildi 1. ágúst 1981 með tilvísun til auglýsingar nr. 450/1981 
og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 21. ágúst 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 519. 21. ágúst 1981. 
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. 75,00 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 
b) Vatnsgjald kr. 135,00 á mánuði fyrir hvern mínútulitra í hámarksstillingu 

hemils. 
c) Vatnsgjald um rennslismæli kr. 6,64 fyrir hvern rúmmetra vatns. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt Orkulögum nr. 58 29. apríl 
1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1981 með tilvísun til auglýsingar 
nr. 450/1981 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 21. ágúst 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 590. 21. ágúst 1981. 
AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Sauðárkróks nr. 113 3. apríl 1973, 

með síðari breytingum. 

4. gr. orðist svo: 
Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 
Vatnsgjald kr. 56,75 á mánuði fyrir hvern mínútulitra í hámarksstillingu hemils 

og fastagjald kr. 31,05 fyrir hvern mánuð á notanda. Þeir notendur er greiða mæla- 
leigu skv. 8. gr. greiða ekki fastagjald. 

5. gr. orðist svo: 
Hitaveitugjöld skv. 4. og 8. gr. verða krafin annan hvern mánuð og skulu þau 

greiðast til skrifstofu Sauðárkrókskaupstaðar. Gjalddagi er við framvísun reiknings 
eða tilkynningar um reikningsupphæð. Það eru vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu 
greidd innan 10 daga frá gjalddaga.
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8. gr. orðist svo: 
Þrátt fyrir ákvæði í 2. gr. er heimilt að selja heitt vatn til einstakra notenda 

skv. rúmmetramæli. Á þetta við um stærri notendur og þegar vatn er notað til annars 
en húshitunar. Hitaveitan setur upp slíka mæla, ef þurfa þykir og sér um viðhald 
og endurnýjun þeirra. 

Hjá notendum er kaupa vatn skv. rúmmetramæli, er heimilt að innheimta 
mælaleigu. 

Gjald fyrir hvern rúmmetra vatns skal vera kr. 2,60. 
Mælaleiga fyrir hvern mánuð skal vera sem hér segir: 

Fyrir mæla %7  ..........0 kr. 23,75 pr. mán. 
Fyrir mæla 19—2%7  ......... — 52,90 pr. mán. 
Fyrir mæla 3“ og stærri ...........0......... — 106,90 pr. mán. 

10. gr. orðist svo: 
Hitaveita Sauðárkróks 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 þriggja daga fyrirvara. 

Allan kostnað við lokun og opnun á ný, greiðir sá sem í vanskilum er. Gjaldið 
skal vera það sama og fyrir 2 mín./lítra á mánuði skv. 4. gr. í hvert skipti. 

Eftirlitsmanni Hitaveitu Sauðárkróks skal hvenær sem er frjáls aðgangur að 
öllum hitakerfum sem tengd eru við hitaveituna. Er húseiganda skylt að hlíta tafar- 
laust fyrirmælum hans um viðgerðir á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til 
varnar gegn misnotkun heita vatnsins. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem samþykkt er af bæjarstjórn Sauðárkróks, stað- 
festist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, til að öðlast gildi 1. ágúst 
1981 með tilvísun til auglýsingar nr. 450/1981 og birtist til eftirbreytni öllum sem 
hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 21. ágúst 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

21. ágúst 1981. Nr. 591. 
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. 250,00 á mánuði fyrir hvern mínútulítra á hámarksstillingu 

hemils. 

B 102
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Til hliðsjónar við ákvörðun verðsins er miðað við að kyndingarkostnaður sé 

sem næst 80% af kyndingarkostnaði með olíu. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt Orkulögum nr. 58 29. apríl 

1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1981 með tilvísun til auglýsingar 

nr. 450/1981 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 21. ágúst 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 522. . 21. ágúst 1981. 
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. 245,10 fyrir hvern mínútulítra á mánuði. 
B) Samkvæmt vatnsmæli kr. 12,20 fyrir hvern rúmmetra vatns. 

Þegar um afnot af heitu vatni er að ræða til annars en húshitunar og/eða neyslu- 

vatnsnota, getur hitaveitan vikið frá framangreindu verði og ákveðið gjaldið sér- 
staklega í hverju tilviki með hliðsjón af gjaldskrá þessari. 

Jöfnur í 7. gr. gjaldskrárinnar, sem gilda um útreikning á heimæðagjaldi verði 

þannig: 

A-liður: H = 8752 960 x<V 
B-liður: H — 13128 - 14,30 x V 

Ha. 
C-liður: H = x (8752  9,60 x V) 

8752 x n-}-9,60 x Vn 

  

11. gr. gjaldskrárinnar, fyrsta málsgrein, orðist þannig: 

Hitaveitugjöld samkvæmt gjaldskránni eru miðuð við vísitölu byggingarkostn- 

aðar 1. júlí 1981, 739 stig.
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Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 
1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1981 með tilvísun til auglýsingar 
nr. 450/1981 og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 21. ágúst 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir. 

21. ágúst 1981. Nr. 523. 
AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Húsavíkur nr. 259 16. júní 1977, 

með síðari breytingum. 

4. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 
Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 
Fastagjald kr. 28,45 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 
Vatnsgjald kr. 64,74 á mánuði fyrir hvern míinútulítra í hámarksstillingu hemils. 

c. Vatnsgjald kr. 4,09 pr. mö. 
Á gjöld þessi leggst söluskattur skv. gildandi reglum á hverjum tíma. 

S
p
 

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 ðja daga fyrirvara. 

Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá sem í vanskilum er, kr. 67,00 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. ágúst 1981 
með tilvísun til auglýsingar nr. 450/1981 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 21. ágúst 1981. 

F.h.r. 

Páll Flvgenring.   
Guðrún Skúladóttir. 

21. ágúst 1981. . Nr. 524. 
AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Reykjahlíðar nr. 231 26. maí 1977, 

með síðari breytingum. 

5. gr. hljóði þannig: 
Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 

a) Fastagjald kr. 857,00 á ári fyrir hvert hús. 
b) Vatnsgjald kr. 3,70 á ári pr. mö. Þó skal reikna hálft gjald af bifreiða- og véla-
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geymslum og óupphituðu rými í íbúðarhúsum. Á gjöld þessi leggst söluskattur 

samkvæmt gildandi reglum á hverjum tína. 

7. gr. hljóði þannig: 

Heimæðagjald Hitaveitu Reykjahlíðar skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

Hús allt að 400 mö kr. 5 854,00. 

Hús 400—-2000 mö kr. 5 854,00 fyrir 400 mö og kr. 5,05 á hvern rúmmetra þar yfir. 

Hús stærri en 2000 mö kr. 13 639,00 fyrir 2000 mö og kr. 4,05 á hvern rúmmetra 

Þar yfir. 
Öll gjöld í gjaldskrá þessari miðast við utanmál húsa. 

Stofngjald fyrir hvern aðrennslishemil umfram einn á sama inntaiki er kr. 774,00. 

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 ðja daga fyrirvara. 

Allan kostnað við lokun aðrennslis heita vatnsins og opnun á ný greiðir sá sem Í 

vanskilum er, auk kr. 58,00 í hvert skipti. 

Gjaldskrárbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. 

apríl 1967 til að öðlast gildi 1. ágúst 1981 með tilvísun til auglýsingar nr. 450/1981 

og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 21. ágúst 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 525. 21. ágúst 1981. 
AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Egilsstaðahrepps og Fella nr. 460 

1. nóvember 1979. 

4. gr. orðist þannig: 

Fyrir afnot af heitu vatni (varmaorku) úr veitukerfi hitaveitunnar skal greiða 

orkugjald. 

a. Samkvæmt magnhemli kr. 229,50 fyrir hvern mínútulítra á mánuði. 

b. Samkvæmt vatnsmæli kr. 7,97 fyrir hvern rúmmetra vatns. 

Á gjöld þessi leggjast skattar samkvæmt reglum á hverjum tíma. 

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. 

Í 7. gr. breytast eftirtaldar stærðir: 

a liður: 
Fa verður 9485,00. 
Ba verður 9,86/mð. 

b liður: 
Fb verður 11 880,00. 
Bb verður 13,90/mð8.
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Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. april 
1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1981 sbr. auglýsingu nr. 450/1981 
og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Íðnaðarráðuneytið, 21. ágúst 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir. 

7. september 1981. j Nr. 526. 

AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Hafnarhrepps nr. 651 12. desember 1980. 

3. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 
Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt orkumæli kr. 0,19 fyrir hverja 

kilówattstund og jafnframt samkvæmt vatnsmæli kr. 2,41 fyrir hvern rúmmetra vatns. 
Hitaveitunni er heimilt að selja heitt valin samkvæmt vatnsmæli eingöngu. Gjald 

fyrir hvern rúmmetra vatns er kr. 12,41. 

Þar til vatnsmælir hefur verið settur upp og ef vatnsmælir bilar, áætlar hita- 
veitan orkunotkun og vatnsnotkun með hliðsjón af hitaþörf hússins. 

Hitaveitan lætur húseigendum í té aukamæla, ef þess er óskað. 

4. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 
Hitaveitan leigir vatnsmæla og annast viðhald þeirra. Leigan fyrir mæli skal 

greidd jafnhliða gjaldi fyrir afnot heita vatnsins og skal vera fyrir hvern mæli á 
mánuði: 

a) fyrir mæla til og með %“ .........0000.0.00.. 0... kr. 77,53 

b) fyrir mæla 192“ ........0.0 000 — 155,05 
c) fyrir mæla stærri en 2“ „.......2.2000000. 0... — 810,10 

6. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 
Hitaveitugjöld samkvæmt 3. og 4. grein verða krafin mánaðarlega, þegar eftir 

mælisálestur. 

Þó er heimilt að láta líða lengri tíma en einn mánuð á milli álestra og fækka 
gjalddögum. . 

Óski notandi þess að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins álestrartíma 
hilaveitunnar og honum gerður sérstakur reikningur, skal hann greiða fyrir það 
gjald kr. 43,00. 

7. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 
Heimæðagjöld hitaveitunnar skulu vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 
a) Af húsnæði sem tengist hitaveitu eftir að það hefur verið tekið í notkun: 

Rúmmál húss (utanmál)  Heimæðagjald 

Allt að 300 mö 8 771,00 kr. 
300 — 2000 mö 8 771,00 — fyrir 300 mö - 9,56 kr/mð þar yfir. 

2000 — 6000 mö 25 014,00 — fyrir 2000 má  7,84 kr/möð þar yfir. 
6 000 —10 000 mö 56 389,00 — fyrir 6000 mð - 6,99 kr/möð þar yfir. 

Yfir 10 000 mö 84 341,00 — fyrir 10 000 mð -Þ 5,88 kr/mð þar yfir. 

b) Af nýju húsnæði, breytingum og endurbyggingu húsnæðis, sem felur í sér 
stækkun eða breytla notkun og tengist hitaveitu áður en það er tekið í notkun
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og jafnframt húsnæði samkvæmt a) sem ekki tengist hitaveitunni fyrir 1. 

september 1981 skal greiða, gjald samkvæmt a) að viðbættu 30% álagi. 

Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstökum mælum frá 

hitaveitunni og skal þá greiða kr. 1 141,00 í aukagjald fyrir hvern mæli umfram 

fyrsta. 

Við ákvörðun á rúmmálsstærð húsa skal miðað við fasteignamatsskrá og fyrir hús 

sem ekki eru skráð í fasteignamati, skal miðað við teikningar húsa. 

9. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 

Þegar lokað hefur verið fyrir aðrennsli heita vatnsins til notanda vegna vanskila 

skal gjald fyrir að opna á ný vera kr. 142,00. 
Heimilt er hitaveitunni að krefjast greiðslu þessarar áður en opnað er. 

10. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 

Heimæðagjöld samkvæmt gr. 7 eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar, 739 
stig. 

Orkugjöld og mælaleiga samkvæmt 3. og 4. gr. eru miðuð við húshitunartaxta 
Rafmagnsveitna ríkisins C. 1 eða samsvarandi taxta, en hann er nú 23.22 kr/kWh 

auk fastagjalds. 
Heimilt er að breyta ofangreindum gjöldum í samræmi við þær breytingar 

sem verða á vísitölu byggingarkostnaðar eða á húshitunartaxta RARIK, enda séu 
breytingar staðfestar af iðnaðarráðuneytinu hverju sinni. 

Miðað skal við að kostnaður hitunar húsa með hitaveitu fari ekki fram úr kostnaði 
hitunar með rafmagni samkvæmt gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins hverju sinni. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 
1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. sept. 1981 með tilvísun til auglýsingar 
nr, 477/1981 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 7. september 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 597. 21. ágúst 1981. 
AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá fyrir Fjarhitun Vestmannaeyja nr. 185 26. apríl 1979, 

með síðari breytingum. 

II. KAFLI 

3. gr. 1. málsgrein orðist þannig: 

Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt vatnsmæli kr. 9,02 fyrir hvern 

rúmmetra vatns. 

4. gr. 2. málsgrein orðist þannig: 

Skal notkunargjaldið þá vera 0,19 kr/kWh. miðað við hitafall 40 C.



21. ágúst 1981. 817 Nr. 527. 

6. gr. orðist þannig: 

Fjarhitun leigir vatnsmæla og annast viðhald þeirra. 
Fastagjald fyrir mæli skal greitt jafnhliða gjaldi fyrir vatnsnotkun og skal vera 

á mánuði: 

a. fyrir mæla allt að 8“ ............00.... 000 kr. 60,00 
b. fyrir mæla allt að 2  ..........0..00 0000 — 120,00 
c. fyrir mæla allt að3“ ..........0.0000000 0000... — 240,00 
d. fyrir varmamagnsmæla skal greiða tvöfalt gjald. 

TI. KAFLI. 
8. gr. orðist þannig: 

Fyrir öll hús, sem tengd eru fjarhituninni, skal greiða heimæðagjald, sem skal 
vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

Rúmmál húss 

(utanmál) m3 Heimæðagjald 

Allt að 400 kr. 10 000,00. 
400 — 2000 —- 10 000,00 fyrir 400 m8 - 8,00 kr/möð þar yfir. 

2000 — 6000 — 22800,00 fyrir 2000 mö  6,80 kr/möð þar yfir. 
6000 — 10000 — 50 000,00 fyrir 6000 mð - 6,00 kr/möð þar yfir. 

meira en 10 000 — 74000,00 fyrir 10 000,00 má -| 5,20 kr/mö þar yfir. 

Heimæðagjöld greiðast ekki af bifreiðageymslum. 

9. gr. orðist þannig: 

Ef tengt er við fleiri mæla en einn í sama húsi, skal greiða aukalega fyrir hvern 
mæli umfram þann fyrsta. 

a. fyrir mæli allt að 84“ „...........0.0..... kr. 1470,00 
b. fyrir mæli allt að 1%“ .............000000.. 0. — 2 940,00 
c. fyrir mæli allt að3“ .............0000. 000. — 5 880,00 

10. gr. orðist þannig: 

Gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 
739 stig. 

13. gr. 3. málsgrein orðist þannig: 
Allan kostnað af lokun og opnun á ný greiðir sá er vanskilum veldur og er 

gjaldið kr. 120,00 fyrir hvert skipti. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 
1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1981 með tilvísun til auglýsingar 
nr. 450/1981 og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 21. ágúst 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir.



Nr. 528. 818 21. ágúst 1981. 

AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Flúða og nágrennis nr. 151 14. mars 1977. 

3. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 
Gjöld fyrir notkun heita vatnsins eru sem hér segir: 

a. Fastagjald fyrir gróðurhús fyrir 1 sek.l. kr. 143,28 á mánuði, fastagjald fyrir 
meiri notkun en 1 sek.l. skal vera samsvarandi eftir vatnsmagni. Fyrir önnur hús 

kr. 91,68. 
b. Vatnsgjald fyrir gróðurhús kr. 10,68 á mánuði og kr. 50,88 á mánuði fyrir önnur 

hús fyrir hvern mínútulitra. 
c. Þeir sem taka vatn gegnum hemil gróðurhúsa til hitunar á pökkunar- og geymslu- 

húsnæði, skulu greiða fastagjald sem hér segir: Fyrir hvern rúmmetra kr. 0,42 
á mánuði. Á gjöld þessi leggst söluskattur eftir gildandi reglum á hverjum tíma. 

5. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 
Heimæðagjald Hitaveitu Flúða skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 
Hús allt að 300 mö að utanmáli kr. 6 399,60. Hús 300 mö til 2000 mö að utanmáli 

kr. 6 399,60 fyrir 300 mö og kr. 4,74 á hvern rúmmetra þar yfir. Hús stærri en 2000 mö? 
að utanmáli kr. 14628,00 fyrir 2000 mö og kr. 4,02 á hvern rúmmetra þar yfir. 

Stofngjald fyrir aðrennslishemil umfram einn á sama inntaki er kr. 822,00. 
Heimæðagjöld á gróðurhús skulu vera þannig: 
Gróðurhús að 200 m? skal greiða kr. 6 399,60. Gróðurhús stærri en 200 m? skal 

greiða kr. 6 399,00 fyrir 200 m? og kr. 10,56 fyrir hvern fermetra umfram 200 m?. 

6. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 
Gjöld skv. 3. gr. og 5. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 539 stig. 

Er hitaveitunefnd heimilt að breyta þeim í samræmi við þær breytingar, sem á nefndri 
vísitölu verða. 

9. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 
Hitaveita Flúða hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð 

notanda, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun ber að tilkynna 
með þriggja daga fyrirvara. Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá sem Í 
vanskilum er, kr. 109,00 í hvert skipti. 

Gjaldskrárbreyting þessi sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. april 
1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1981 með tilvísun til auglýsingar 
nr. 450/1981 og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 21. ágúst 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir.



21. ágúst 1981. 819 Nr. 529. 

AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Laugaráss nr. 277 1. júlí 1976 

með síðari breytingum. 

5. gr. orðist þannig: 
Gjöld fyrir dreifingu heita vatnsins eru sem hér segir: 

1. Vatnsgjöld. 
a) Garðyrkjustöðvar kr. 16,30 fyrir hvern mínútulitra á mánuði. Meðan hemlar 

eru ekki komnir á íbúðarhús garðyrkjubænda, og vatn, sem notað er til 
upphitunar þeirra, er tekið af því vatni, sem garðyrkjustöðin fær í heild, 
samkvæmt mælingu, skal þar að auki greiða fastagjald af íbúðarhúsum, 

kr. 0,80 á mánuði af hverjum rúmmetra. 
b) Íbúðarhús kr. 91,10 fyrir hvern mínútulítra á mánuði um hemil. 

c) Iðnaðarhús kr. 45,60 fyrir hvern mínútulitra á mánuði um hemil. 
d) Meðan hemlar eru ekki komnir á, áætlar hitaveitan vatnsnotkunina og skal 

vatnsgjaldið vera kr. 16,30 á mánuði af hverjum mínúlulitra. Þar að auki 
skal greiða fastagjald kr. 1,00 á mánuði af hverjum rúmm. íbúðarhúss og 
kr. 0,60 á mánuði af hverjum rúmm. iðnaðarhúss. Gjöldin miðast við utan- 
mál húsa. 

c) Gjöld fyrir heitt vatn til annarra nota, en að framan greinir, ákveður hita- 
veitunefnd hverju sinni með hliðsjón af gjaldskrá þessari. 

2. Hemlagjöld. 

a) Fyrir hemla allt að 3“ kr. 64,80 á mánuði. 
b) Fyrir helmla 1“—-2“ kr. 115,10 á mánuði. 

c) Fyrir hemla 3“ og stærri kr. 206,00 á mánuði. 

3. Gefa má hlutfallslegan afslátt af hitaveitugjöldum, ef notandi vill láta loka 
fyrir vatnið að vetri til, þó ekki fyrir skemmri tíma en 3 mánuði samfellt. 

1. gr. orðist þannig: 
Heimæðagjöld hitaveitunnar skal miða við heildarrúmmál húsa og vera sem hér 

segir fyrir eina heimæð: 

Hús allt að 400 rúmm. kr. 11 520,00 og kr. 8,60 af hverjum rúmm. þar fram yfir. 
Heimæðagjöld sróðurhúsa skulu vera kr. 14 800,00 af sekl. 
Heimæðagjald skal greiða, þegar heimæð hefur verið lögð og áður en hún 

tengist hitakerfi hússins. 

Stofngjald fyrir hvern aðrennslishemil umfram einn á sama inntaki er kr. 770,00. 

9. gr. orðist þannig: 
Hitaveitan hefur rétt til að loka fyrir rennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð 

notanda, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun skal tilkynna 
á sannanlegan hátt með 7 daga fyrirvara. Allan kostnað við lokun og opnun á ný 
greiðir sá, sem vanskilum veldur, kr. 240,00 hverju sinni. 

Gjaldskrárbreyting þessi, er hér með staðfest samkvæmt orkulögum nr. 58 29. 
apríl 1967 til að öðlast gildi 1. ágúst 1981 með tilvísun til auglýsingar nr. 450/1981 
og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 21. ágúst 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir. 

B 103



Nr. 590. 820 21. ágúst 1981. 

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. 3,10 fyrir hvern rúmmetra vatns. 
2. Um hemil, kr. 849,00 á ári fyrir hvern mínútulitra á hámarksstillingu hemils. 

Minnsta magn vatns sé: fyrir íbúðar-, verslunar- og skrifstofuhúsnæði, 0,8 

1/mín. fyrir hverja 100 mö, en fyrir iðnaðarhúsnæði, 0,5 1/miín. fyrir hverja 100m8. 

Ef vatnsmælir bilar er hitaveitunni heimilt að áætla vatnsnotkun með hliðsjón 
af fyrri notkun og/eða hitaþörf húsnæðis. 

Il 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 ársleigu af mælum sem hér segir: 

1. Fyrir mæla eða hemla allt aðð4“ ..........0...0... kr. 393,00 
2. Fyrir mæla eða hemla frá 1"—2“ .............. — 550,00 

TI Heimæðagjald. 

Heimæðagjald, miðað við heildarrúmmál húsa, er sem hér segir: 

Alt að 400 móð, kr. 7 970,00. 
400 til 2000 mö, kr. 7 970,00 af 400 mö kr. 6,70 á mö? þar yfir að 2000 mö. 
2000 mö kr. 18 640,00 - kr. 5,45 á mö þar yfir. 

Séu fleiri en eitt hitunarkerfi tengd við heimæðina með mælum frá hitaveitunni, 

skal greiða kr. 1 370,00 aukagjald fyrir hvern mæli umfram hinn fyrsta. 

IV Opnunargjald. 

Hafi gjald samkvæmt þessari gjaldskrá eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 

komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 80,00. 

V Ýmis ákvæði. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum, sé um óskipulagt svæði að ræða, 
skal greiða heimæðagjald samkvæmt kostnaðarreikningi. 

Heimæðagjald skal greitt við umsókn um heimæð. 

Gjaldskrá þessi er hér með staðfest samkvæmt Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, 
til að öðlast gildi 1. ágúst 1981 með tilvísun til auglýsingar nr. 450/1981 og birtist til 
eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 21. ágúst 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir.



21. ágúst 1981. 821 Nr. öðl. 

AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá fyrir Hitaveitu Hveragerðis nr. 306 

9. október 1974, með síðari breytingum. 

4. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 
Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 

a. Fastagjöld: 
1. Gróðurhús 100 m? og stærri, kr. 91,65 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 

2. Önnur hús kr. 36,35 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 

b. Vatnsgjöld: 

1. Gróðurhús kr. 21,40 á mánuði fyrir hvern mínútulitra. 
2. Önnur hús kr. 61,10 á mánuði fyrir hvern mínútulítra. 

6. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 
Heimæðagjöld (tengigjöld) eru sem hér segir fyrir hverja heimæð: 
Hús allt að 300 mö kr. 8670,00. 
Hús 300—-2000 má kr. 8670,00 fyrir 300 mö og kr. 6,45 fyrir hvern mö þar yfir. 
Hús stærri en 2000 mö kr. 19 687,00 fyrir 2000 móð og kr. 5,40 fyrir hvern mö þar 

yfir. 

Stofngjald fyrir hvern aukahemil á sama inntaki er kr. 873,00. 
7. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 
Gjöld skv. 6. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 739 stig. Er hita- 

veitunefnd heimilt að breyta þeim í samræmi við þær breytingar, sem á nefndri 
vísitölu verða. 

Gjaldskrárbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt Orkulögum nr. 58 29. 
apríl 1967 til að öðlast gildi 1. ágúst 1981 með tilvísun til auglýsingar nr. 450/1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 21. ágúst 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

21. ágúst 1981. Nr. 539. 
AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Þorlákshafnar nr. 269 28. maí 1980. 

4. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 
Fyrir afnot af heitu vatni (varmaorku) úr veitukerfi hitaveitunnar skal greiða 

orkugjald. 

a. Samkvæmt magnhemli kr. 245,80 fyrir hvern minútulitra á mánuði. 

b. Samkvæmt vatnsmæli kr. 12,30 fyrir hvern rúmmetra vatns. 

1. gr. gjaldskrárinnar orðisi þannig: 
Heimæðagjöld skal reikna af öllu húsrými á viðkomandi lóð, hvort sem það 

verður allt tengt veitukerfi hitaveitunnar eða ekki. Þó skal ekki reikna heimæðagjald 
af búpeningshúsum á jörðum og lögbýlum nema þeim útihúsum sem tengd verða



Nr. 582. 822 21. ágúst 1981. 

veitukerfinu, en af þeim skal greiða hálfi gjald. Heimæðagjöld eru miðuð við þátt- 

töku húseiganda í stofnkostnaði veitukerfis hitaveitunnar. 
Heimæðagjald hitaveitunnar skal vera sem hér segir: 

a) Af húsnæði sem tengist hitaveitu eftir að það hefur verið tekið í notkun svo 

og af þeim nýbyggingum sem samþykktar eru fyrir 1. október 1979, skal reikna 

heimæðagjald samkvæmt eftirfarandi jöfnu: 

H = 8707,00  9,50 X< V. 

Hér táknar H heimæðagjald í krónum fyrir hverja heimæð og/eða hemlagrind 
og V rúmmál (ulanmál) viðkomandi húsnæðis í rúmmetrum. 

b) Af nýju húsnæði og breytingum og endurbyggingu húsnæðis sem felur í sér 
stækkun eða breytta notkun, sem samþykkt er eftir 1. október 1979, skal reikna 

heimæðagjald samkvæmi eftirfarandi jöfnu: 

= 18074,00 -- 14,20 > V. 

Hér táknar H heimæðagjald í krónum fyrir hverja heimæð og/eða hemlagrind 

og V rúmmál (utanmál) viðkomandi húsnæðis í rúmmetrum. 

Gjaldskrárbreyting þessi sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 
1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1981 með tilvísun til auglýsingar 
nr. 450/1981 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 21. ágúst 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 533. 21. ágúst 1981. 
AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Suðurnesja nr. 390 6. nóvember 1976, 

með síðari breytingum. 

3. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 
Fyrir afnot heita vatnsins skal húseigandi greiða samkvæmt magnhemli kr. 175,50 

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. 

4. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 
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 %4“ ........00000000.... kr. 31,85 

b) fyrir mæla eða hemla 1“—2“ .........0.0000. 000... — 63,90 
c) fyrir mæla eða hemla 3“ og stærri .........000000... — 127,55 

1. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 
Heimæðargjald hitaveitunnar skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð:



21. ágúst 1981. 823 Nr. 533. 

Allt að 400 mö kr. 10 147,00. 
400 — 2000 mö — 10147,00 kr. 8,10 pr. möð þar yfir. 

2000 — 6000 mö — 23141,00  — 7,00 pr. mö þar yfir. 
6 000 — 10 000 mö — 50919,00 - — 6,05 pr. möð þar yfir. 

Meira en 10 000 mö — 75154,00 - — 5,30 pr. möð þar yfir. 

Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstökum hemlum frá hitaveitunni 
og skal þá greiða kr. 1 221,00 aukagjald fyrir hvern hemil umfram þann fyrsta. 

11. gr. gjaldskrárinnar síðasta málsgrein orðist þannig: 
Allan kostnað af lokun og opnun greiðir sá, sem vanskilum veldur, kr. 64,00 

hverju sinni. 

Gjaldskrárbreyting þessi sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 
1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. ásúst 1981 með tilvísun til auglýsingar 
nr. 450/1981 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að rnáli. 

Iðnaðarráðuneytið, 21. ágúst 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

þa
 

1
 . ágúst 1981. Nr. 534. 

GJALDSKRÁ 

Rafmagnsveitu Reykjavíkur. 

1. gr. 
Gjaldskrá þessi gildir fyrir orkuveitusvæði Rafmagnsveitu Reykjavíkur. 

2. gr. 
Lýsing. 

Verð á rafmagni til lýsingar er sem hér segir: 
2.1 79,5 aurar/kWh. Lágmarksgjald er 264,90 kr. á ári. 
2.2 3 760,00 kr/kWa í uppsettu afli til úti- og götulýsingar. Lýsing þessi stjórnast 

af ljósnemabúnaði Rafmagnsveitunnar. Auk orkukostnaðar er allur eðlilegur 
viðhaldskostnaður lýsingarkerfisins innifalinn í verðinu, en notandi greiðir 
stofnkostnað að fullu. 

3. gr. 
Heimili o. fl. 

Verð á rafmagni til almennrar heimilisnotkunar, svo og til notkunar í sjúkra- 
húsum, heilsuverndarstöðvum, vistheimilum, elliheimilum og hliðstæðum stofnun- 
um, til eldunar í veitingahúsum og gistihúsum og til súgþurrkunar á heyi, er sem 
hér segir: 
3.1 73,6 aurar/kWh. Lágmarksgjald er 264,90 kr. á ári. 

4. gr. 
Vélar. 

Verð á rafmagni til vélanotkunar er sem hér segir: 
4.1 79,5 aurar/kKWh. Lágmarksgjald er 264,90 kr. á ári.



4.2 

4.3 

5.1 

5.2 

5.3 

. öðd. 824 17. ágúst 1981. 

14,8 aurar/kWh og 763,30 kr/kWa samkvæmt mælingu miðað við 15 mínútna 
meðalgildi afls, enda sé lágmarksafl 30 kW. 
119,3 aurar /kWh til vinnuvéla, vinnuljósa og annarrar notkunar við mannvirkja- 

gerð, svo og við breytingar á eldri mannvirkjum. Lágmarksgjald er 264,90 kr. á ári. 

5. gr. 

Hitun. 

Verð á rafmagni til hitunar er sem hér segir: 
29,9 aurar/kWh til húshitunar, en hún er undanþegin verðjöfnunargjaldi og 
sölugjaldi, og 42,7 aurar/kWh til annarrar hitunar. Heimilt er að krefjast lág- 
marksgjalds 4 270,00 kr/a. 
15.7 aurar/kWh til húshitunar, en hún er undanþegin verðjöfnunargjaldi og 
sölugjaldi, og 22,3 aurar/kWh til annarrar hitunar. Straumur til hitunar 
samkvæmt þessum lið er rofinn tvisvar sinnum á sólarhring, allt að tveim 
klukkustundum í hvort skipti. 
8,2 aurar/kWh til húshitunar, en hún er undanþegin verðjöfnunargjaldi og 
sölugjalddi, og 11,6 aurar/kWh til annarrar hitunar. Straumur til hitunar sam- 
kvæmt þessum lið er rofinn allt að tólf klukkustundum á tímabilinu kl. 09—-21. 

6. gr. 
Mælaleiga o. fl. 

Rafmagnsveitan ákveður stærð og gerð mæli- og stjórntækja, sem notuð eru 
við sölu rafmagns. 

Fyrir tæki þau, sem notuð eru við rafmagnssölu, skal ársleiga fyrir hvert tæki 
vera sem hér segir: 

Orkumælir, einfasa .........0.000000.. s.s. 49,30 kr. 
Orkumælir, þrífasa ........2...20000 0000 00 nn. 197,50 — 
Orkumælir, þrífasa með straumspennum .......00000.00000.... 332,90 — 
Aflmælir ........2.00000 nes 321,00 — 
Aflmælir með straumspennum ..........20000000. 000... 506,00 — 
Tvígjaldsorkumælir ............000000 00. s sess. 321,00 — 
Tvígjaldsorkumælir með straumspennum ........0.0000...0.... 506,00 — 
Móttökuliði, einpóla ..........0000000 0000. 222,00 — 

Móttökuliði, þrípóla .........2.0000. 000. nn ess 321,00 — 

Leiga skal þó ekki greidd af tækjum, sem notuð eru við rafmagnssölu samkvæmt 
lið 2.1, 3.1, 4.1 og 43. 

Ársleiga fyrir önnur tæki, en að framan greinir, skal vera sem næst 15% af 
innkaupsverði tækisins, eftir nánari ákvörðun Rafmagnsveitunnar. 

7.1 

Leiga skal greidd samtímis rafmagnsgjaldi. 

7. gr. 
Heimtaugagjöld. 

Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug, er tengir húsveitu við veitu- 
kerfi Rafmagnsveitu Reykjavíkur. Heimtaugargjaldið skal greitt við umsókn. 

7.2 Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar og bráðabirgðaheimtaugar.
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Aðalheimtaugar. 

Gjöld fyrir aðalheimtaugar eru eftirfarandi: 

Málstraumur Heimtaugagjöld 

63 A 1-fasa kr. 4170,00 
63 A ð-fasa — 4520,00 

100 A 83-fasa — 17 160,00 
200 A 83-fasa — 14320,00 
315 A 3-fasa — 22 560,00 
400 A 8-fasa — 28 630,00 
710 A 8-fasa — 50 830,00 

1200 A 3-fasa — 85 890,00 

Málstraumur heimtaugar miðast við stærð stofnvara húsveitu. 

Bráðabirgðaheimtaumar. 

Gjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar eru eftirfarandi: 

Lengdargjald 

Jarðstrengur Loftlina 

Málstraumur Stofngjald kr/m kr/stólpa 

63 A  í-fasa kr. 807,00 120,00 1522,00 

63 A  3-fasa — 1136,00 120,00 1 767,00 

100 A  ð3-fasa — 1203,00 157,00 2 028,00 

Málstraumur heimtaugar miðast við stærð stofnvara húsveitu. 
Lengd jarðstraumsheimfaugar reiknast í heilum metrum frá næsta útitengi- 

skáp, eða rofa í spennistöð, að stofnvarkassa eða stofntengikassa í húsveitu. 
Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra innan lóðarmarka 

í jarðstrengsheimtaug og fyrir hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlinuheimtaug. 

Sé fyrirsjáanlegt, vegna fjarlægðar eða annarra aðstæðna, að kostnaður við 
lagningu heimtaugar verði meiri en 50% hærri en gildandi gjaldskrá segir til um, 
skal greiða þann kostnað, sem umfram 50% er, samkvæmt nánari ákvörðun 
Rafmagnsveitunnar. 
Óski eigandi húsveitu eftir, að heimtaug sé lögð, þegar frost er í jörðu, skal hann 
greiða aukagjald samkvæmi nánari ákvörðun Rafmagnsveitunnar. 

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 hennar um stærð lóðar og staðsetningu stöðvar. 
Þegar aðalheimtaug er breytt úr loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug, svo og 
þegar heimtaug er stækkuð, skal greiða fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju 
heimtaug að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, hvort tveggja 
miðað við gildandi gjaldskrá, þegar breytingin fer fram. 

Ýmis ákvæði. 
8. gr. 

Heimilt er með samþykki borgarráðs að selja háspennt rafmagn samkvæmt 
sérstökum samningi.
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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 minútna 

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 aukningum 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 álestrartíma 

Rafmagnsveitunnar, og honum gerður sérstakur reikningur, skal hann greiða fyrir 

það gjald 58,00 kr. 

12. gr. 
Fyrir tengingu ásamt aftengingu vegna skammtímanotkunar, svo sem landteng- 

ingu skipa, skal greiða gjald 108,00 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 108,00 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 23,5% og verðjöfnunargjald 19%, samkvæmt lögum, er innifalið í 

rafmagnsgjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, nema annað sé tekið fram. 

16. gr. 

Rafmagnsveitan leiðbeinir notendum, er þess óska, um val gjaldskrárliða eftir 

tegund notkunar. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vafnalögum nr. 15 20. júní 1923 
og orkulögum nr. 58 29. april 1967 samkvæmt reglugerð Rafmagnsveitu Reykjavíkur 
nr. 451 20. desember 1977, til að taka gildi 1. ágúst 1981, sbr. auglýsingu ráðuneytis- 
ins nr. 448 1981 um breytingu á gjaldskrám rafveitna. Jafnframt er úr gildi felld 
gjaldskrá Rafmagnsventna Reykjavíkur nr. 377, 19. maí 1981. 

Iðnaðarráðuneytið, 17, ágúst 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Akureyrar. 

I RAFORKA 

Rafveita Akureyrar selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

A—-1 
A—2 

B—2 

C—I1 
C-—-2 

A. Lýsing. 

Kr. 1,498 hver kWst. til lýsingar. 

Kr. 0,844 hver kKWst. til lýsingar auk fastagjalds, er nemi kr. 430,88 á ári 
fyrir 25 m? gólfflöt, eða minna af gólffleti af rúmi því, er lýsa skal, og kr. 

12,80 fyrir hvern ferm. umfram 25 m?. 
Þennan gjaldskrárlið má nota í verslunum fyrir kæliskápa og 1-fasa 

mótora upp að 3 kW og greiði notandi aukagjald fyrir hvert kW sem svarar 
til gjalds fyrir 38 fermetra gólfflatar. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

Kr. 0,774 hver kWst. til heimilisnotkunar. 

C. Vélanotkun. 

Kr. 1,095 hver kWst. til iðnaðar. 
Um mestastraumsmæli, ef um meira en 50 kKW er að ræða og notkunartími 

er meiri en 1000 klst. á ári, kr. 528,90 hvert kW, og kr. 0,272 hver kWst. 

Kr. 0,909 hver kWst. ef um meira en 30 kW er að ræða og notkunartími er 
meiri en 1000 klst. á ári. 
Sértaxti Gefjunar, kr. 0,117/0,106 hver kWst. og kr. 968,88 hvert kW. 

Kr. 1,678 hver kWst. til nýbygginga. 

D. Hitun. 

Kr. 0,179 hver kWst. til upphitunar, ef straumur er rofinn í allt að þrjár klst. 
á dag á tímum mesta álags rafveitunnar, en þó ekki lengur en 1%% klst. í senn. 

Kr. 0,123 hver kWst. til upphitunar (næturhitun), ef straumur er rofinn á 

tímabilinu kl. 8 til 23. 
Sértaxti til upphitunar kr. 0,154 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. 

Kr. 0,415 hver kWst. til iðnaðarhitunar, enda sé lágmarksnotkun 10 000 kW st. 
á ári. 

Kr. 0,539 hver kWst um tvígjaldsmæli, á tímabilinu kl. 8 til 23. 
Kr. 0,263 hver kWst. um tvígjaldsmæli, á tímabilinu kl. 23 til kl. 8. 
Sértaxti Málmhúðunarinnar, kr. 0,286 hver kWst. til iðnaðar. 

Önnur skilyrði til raforkusölu til hitunar. 
a. Að vélafl, götulínur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
b. Að notandi kosti tengingu stjórntækis fyrir hitalögnina og greiði leigu fyrir 

það samkvæmt reglum, er gilda um leigu mæla. 
c. Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu garðar samkvæmt fyrirmælum raf- 

veitunnar, ofnar fastengdir og hitastillar notaðir. 
B 104
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Önnur notkun. 
1. Rafveitustjórn getur, með sérstökum samningi, selt raforku þeim notendum, sem 

hafa eigin vélar til orkuvinnslu, með því skilyrði að stöðva megi raforkusölu til 
þeirra hvenær sem þarf að dómi rafveitustjóra. 

2. Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitustjóri, í samráði við rafveitustjórn, 
selja raforku eftir sérstökum samningi í hvert sinn. 

3. Gjald fyrir götu- og hafnarlýsingu ákveður bæjarstjórn. 

Il MÆLALEIGUR 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir veitu 
hverja og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða ársleigu 
af mælitækinu samkvæmt eftirfarandi skrá: 

Upp að 30—50 50—100 100—-500 Yfir 
30 amp. amp. amp. amp. 500 amp. 

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 

1-fasa kWst.-mælar ............ 47,00 58,00 63,00 

3-fasa kWst.-mælar ............ 94,30 122,25 158,00 262,30 576,20 
Tvíigj.- og mestastr.-mælar ...... 158,00 262,30 421,80 790,60 
Stýrikerfisliðar ................ 196,00 

Af öðrum tækjum en þeim, sem nefnd eru í skránni, skal leigan vera sem næst 

15% af mælitækisverðinu, og semur rafveitustjóri nánari skrá um leiguna. Leigan 
skal innheimt um leið og gjald fyrir raforku. 

III. 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. Loftlina Jarðstr. Loftlína Loftlína 

Málraun kr. kr. kr./m kr./stólpi  kr./stólpi 

25 A 1-fasa 1020,00 560,00 — Innif. 920,00 
25 A 3-fasa 1525,00 770,00 — — 1 300,00 
63 A 1-fasa 3 720,00 710,00 Innif. — 1325,00 
63 A 3-fasa 4 070,00 880,00 — — 1460,00 

110 A 3-fasa 5075,00  1000,00 —— — 1820,00 

200 A 3-fasa 3 025,00 — 220,00 — — 
315 A 3-fasa 8 900,00 — 300,00 — — 
300 KVA 3-fasa 23 500,00 — Skv. kostn. — — 

500 KVA 3-fasa 87 000,00 — — — — 

800 KVA 3-fasa 58 000,00 — — — — 

3. Séu 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 þágu, skal notandanum skylt að leggja til lóð undir stöðina, raf- 
veitunni að kostnaðarlausu og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar 
um stærð lóðarinnar og staðsetningu stöðvarinnar. 

5. Þegar heimtaug er stækkuð eða henni breytt úr loftlinuheimtaug í jarðstrengs- 
heimtaug, samkvæmt beiðni notanda, skal greiða fullt heimtaugargjald fyrir hina
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nýju heimtaug, að frádregnu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, samkvæmt gildandi 
gjaldskrá, þegar breyting fer fram. 

6. Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá næsta útitengiskáp eða rofa í spenni- 
stöð að stofnvarkassa í húsveitu. 

7. Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 m innan lóðamarka í 
jarðstrengsheimtaug og fyrir hvern stólpa innan lóðamarka í loftlinuheimtaug. 

IV. ÝMIS ÁKVÆÐI 

1. Hafi gjald fyrir raforku eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið, skal 
taka gjald fyrir enduropnun veitunnar kr. 125,00. Enn fremur skal sama gjald 
tekið ef farið er á stað til lokunar, jafnvel þótt lokun sé ekki framkvæmd. 

2. Ef fundin eru við skoðun óleyfileg vör eða of stór, skal veitunni lokað tafar- 
laust og verður hún ekki enduropnuð fyrr en notandinn hefir greitt gjald til 

rafveitunnar kr. 125,00 og sett viðeigandi vör. 
3. Söluskattur 23.5% og verðjöfnunargjald 19% samkvæmt lögum, er innifalið í 

rafmagnsgjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, að undanteknum D-liðum. 

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 taka gildi 1. ágúst 1981, sbr. 
auglýsingu ráðuneytisins nr. 448, 1981 um breytingu á gjaldskrám rafveitna, og birtist 
til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjald- 
skrá sama efnis nr. 378 28. maí 1981. 

Iðnaðarráðuneytið, 21. ágúst 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir. 

21. ágúst 1981. Nr. 536. 
GJALDSKRÁ 

Rafveitu Selfoss. 

I Raforka. 

Rafveita Selfoss selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

I. Lýsing o. fl. 

1.1 Til almennrar lýsingar, svo og til götulýsingar. 
Orkugjald 89,8 au/kWh. 

1.2 Til vinnuljósa, vinnuvéla og annarrar notkunar við mannvirkjagerð. 
Orkugjald 1,12 kr/kWh. 

2. Heimili o. fl. 

2.1 Til almennrar heimilisnotkunar, svo og til notkunar í sjúkrahúsum, heilsugæslu- 
stöðvum, vistheimilum, veitingahúsum, gistihúsum og hliðstæðum stofnunum. 
Orkugjald 80,3 au/kWh.
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3. Vélar o. fl. 

Til vélanotkunar. 
Orkugjald 89,8 au/kWh. 
Til véla og annarrar notkunar fyrirtækja eða stofnana, enda sé lágmarksafl 

20 kW. Gjaldskylt afl er meðaltal fjögurra hæstu álestra, en álestur fari fram 

mánaðarlega og með sem jöfnustu millibili. 
Orkugjald 27,9 au/kWh. 
Aflgjald 777,50 kr/kW. á ári. 

4, Hitun. 

Til húshitunar, hitunar í gufukötlum o. þ. h., roftími 1 klst. á dag: 

a) Til húshitunar. Orkugjald 41,0 au/kWh. 
b) Til hitunar í iðnaði (verðjöfnunargjald og söluskattur innifalið). Orkugjald 

58,0 au/kWh. 
Til húshitunar, roftími 2x1% klst. á dag. 
Orkugjald 15,6 au/kWh. 
Til húshitunar, roftími allt að 15 klst. að degi til. 
Orkugjald 9,3 au/kWh. 
Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum og til annarra hliðstæðra nota, roftimi 

11 klst. að degi til. 
Orkngjald 17,4 au/kWh. 

Um framangreinda hitagjaldskrárliði gildir eftirfarandi ákvæði. Minnsta árgjald 
skal vera sem svarar 1 800 klst. notkun á hvert kW. uppsetts afls hitunartækja. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 

Að aflnotkun sé innan þeirra marka að hún valdi ekki hækkun á aflkaupum 

rafveitunnar. 
Að vélaafl, línur og spennar þoli álag:ð. 
Að notandi kosti tengingu klukkurofa, sem rafveitan leggur til og greiði leigu 
af Þeim, samkvæmt gjaldskrá. 
Að hitatæki, lagnir og búnaður séu samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar og 
önnur hitatæki fasttengd. 

I. MÆLALEIGA 

Rafveitan ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja veitu, 
og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða ársleigu fyrir hvert 

tæki sem hér segir: - 

Orkumælir, einfasa ...........0.200 00... kr. 63,00 
Orkumælir, þrífasa ...........000002 0000 ser — 157,00 
Orkumælir, þrífasa með stranmspennum „...........0.0.... — 265,00 
Aflmælir ............000200n — 250,00 
Aflmælir með straumspennum ......0200. 0000... — 400,00 

Af öðrum mælitækjum en þeim sem nefnd eru, ennfremur klukkurofum, skal 
ársleiga vera sem næst 15% af verði tækjanna. 

IM. HEIMTAUGARGJALD 

Heimtaugargjald, fyrir varanlega heimtaug, skal greitt samkvæmt eftirfarandi 
töflu:
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Gjald af yfirlengd 

Málstraumur (A) Stofngjald (kr.) Jarðstrengur kr/m Loftlina kr/stólpa 

1x63 4 010,00 132,00 1070,00 
3xX683 4 340,00 132,00 1840,00 
3100 6 680,00 200,00 2 340,00 
3200 13 580,00 830,00 
3xX315 21 650,00 385,00 
3400 27 500,00 Samkv. kostn. 

3710 48 800,00 — 
'3>1200 82 480,00 — 

Yfirlengdargjald miðast við jarðstrengsheimtaug lengri en 15 m og loftlínu- 

heimtaug lengri en 30 m. 
Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðarmörkum að stofnvarkassa eða 

stofntengikassa húsveitu. 
Þegar stækka þarf spenni eða heimtaug vegna tiltekins notanda, 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. 

Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekins notanda, og hún að 
mestu leyti notuð í hans þágu, er honum skylt að leggja til lóð undir stöðina rafveit- 
unni að kostnaðarlausu, og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð 

lóðar og staðsetningu stöðvar. 
Heimtaugargjald fyrir bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr, skal greitt sem hér 

segir: 

1X63A -.......... kr. 887,00 3xGJA kr. 1 194,00 

Séu aðstæður þannig að leggja þurfi aðallinu að vinnustað, skal greitt yfir- 
lengdargjald samkvæmt töflu. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt svæði að ræða 
eða aðstæður óvenjulegar, skal heimtaugargjald greitt samkvæmt sérstökum samn- 
ingi hverju sinni. 

Heimtaugargjald skal greitt við umsókn. 

IV. Ýmis ákvæði. 

Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar 
hafi komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 57,00. 

Ef fasviksstuðull hjá notanda er lægri en 0.8 getur rafveitan krafist að hann 
sé hækkaður upp í það gildi. 

Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna og annarra tækja, sem valda til- 
finnanlegum truflunum, eða takmarka notkun þeirra við tiltekna tíma sólarhrings. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orku- 
lögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1981, sbr. 
auglýsingu ráðuneytisins nr. 448, 1981 um breytingu á gjaldskrám rafveitna, og birtist 
til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjald- 
skrá sama efnis nr. 379 28. maí 1981. 

Iðnaðarráðuneytið, 21. ágúst 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Húsavíkur. 

I. RAFORKA 

Rafveita Húsavíkur selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

A. Lýsing. 

Um kWst.-mæli á kr. 3,19. 

Um kWst.-mæli á kr. 1,34 á hverja kWst., auk fastagjalds af gólffelti í rúmi því 

er lýsa skal. 
Fastagjald reiknast þannig: 

a. Fyrir verslanir, vinnustofur og skrifstofur kr. 1,07 á ferm. á mánuði. 
b. Fyrir geymslur, verbúðir o. þ. h. kr. 0,57 á ferm. á mánuði. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

Um kWst.-mæli kr. 0,786 á hverja kWst., auk fastagjalds er nemi kr. 5,80 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. 

Um einn kWst.-mæli þannig: á kr. 2,18 á hverja kWst. 
Kr. 0,67 hver kWst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 1% klst. á dag á 

tímum mesta álags rafveitunnar. 

Kr. 0,87 hver kWst. án skilyrða um lokun fyrir straum. Til iðnaðar, ef uppsett 

vélarafl fasttengdra véla er yfir 20 kW. 
Um afl- og orkumæla (mestaaflsmæla) þannig reiknað: 

Aflgjald af notuðu afli kr. 824,50 kW/ári. 

Orkugjald af allri orkunotkun kr. 0,30 hver kWst. 

Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja það þannig: 

Um kWst.-mæli á kr. 0.30 á hverja kWst., auk fastagjalds kr. 652,00 á ári fyrir 

hvert kW í málraun véla. 

D. Hitun. 

Til húsahitunar um kWst.-mæli kr. 0,35 hver kWst. 
Til húsahitunar um kWst.-mæli kr. 0,18 hver kWst., enda megi rjúfa strauminn 
í allt að 2 klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegi og síðdegis. 

Önnur skilyrði fyrir raforkunotkun til hitunar: 

Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið, að dómi rafveitustjóra. 

Að notendur setji sjálfvirka rofa fyrir hitalagnir og kosti viðhald þeirra. 

Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð eftir fyrirmælum rafveitunnar, 

ofnar fasttengdir með sérstökum rofa og hitastillar notaðir. 

E
Ð
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E. Önnur raforkunotkun. 
51. Til vinnulagna við byggingar meðan á byggingu stendur, um kWst.-mæli kr. 1,34. 

Alla raforkunotkun sem ótalin er og ekki kemur undir aðra liði þessarar gjald- 
skrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A— 1. 

02. Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum kr. 0,55. Þegar sérstaklega stendur á er 
rafveitustjóra þó heimilt að selja raforku eftir sérstökum samningi í hvert skipti, 
þó eigi lengur en til eins árs í senn. 

11. MZÆLALEIGA. 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja veitu 
og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notanda. 

Greiða skal leigu af mælitækjum sem hér segir: 

1. Af einfasa mælum  ............00..0 kr. 5,80 á mán. 
2. Af þrífasa mælum allt að 100 amp. .......0........ —  7,60 á mán. 
3. Af þrífasa mælum yfir 100 amp. -..............0... — 18,50 á mán. 
4. Af mestaaflsmælum  ............ 00 — 33,90 á mán. 

Af öðrum mælitækjum en þeim sem nefnd eru, skal ársleigan vera sem næst 
15% af verði mælitækja. 

Leigan innheimtist um leið og gjald fyrir raforku. 

Il. HEIMTAUGAGJÖLD. 
Heimtaugagjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Stofngjald: 

1. 60 A 1-fasa 2... kr. 5408,00 innif. allt að 40 m. 
2. G0 A 3-fasa —  8104,00 innif. allt að 40 m. 
8. 100 A 8-fasa 0... — 10448,00 innif. allt að 40 m. 
4. 2000 A ð-fasa 2... — 14 447,00 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. 

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 
stöð:na, rafveitunni að kostnaðarlausu. 

Heimtaugar í peningshús, beitningar- og bílskúra greiðist eftir reikningi. 
Heimtaugargjald greiðist við umsókn. 

IV. OPNUNARGJALD. 

I. Hafi gjald skv. gjaldskrá þessari eigi verið greitt svo að til lokunar hafi komið 
fyrir reikning, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 81,00. 

2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað og verður hún ekki 
opnuð fyrr en notandinn hefur greitt kr. 81,00 á skrifstofu Rafveitunnar. 

Hækki innkaupsverð raforku er rafveitunefnd heimilt að hækka gjaldskrá þessa 
um allt að 55% af þeirri hækkun. 

Breyting og hækkun gjaldskrár samkvæmt ofanrituðu er því aðeins gild að til 
komi sérstakt samþykki Iðnaðarráðuneytisins. 

Innifalið í gjaldskrá þessari er 23.5% söluskattur og 19% verðjöfnunargjald.
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Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15, 20. júní 1923 

og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að taka gildi 1. ágúst 1981, 

sbr. auglýsingu ráðuneytisins nr. 448 1981 um breytingu á gjaldskrám rafveitna, og 

birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri 

gjaldskrá sama efnis nr. 380 28. maí 1981. 

2.1. 

3.1. 

3.2. 
3.3. 

34. 

35. 

Iðnaðarráðuneytið, 21. ágúst 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

. 538. 21. ágúst 1981. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Keflavíkur. 

1 RAFORKA 

Rafveita Keflavíkur selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

A. Lýsing. 

. Um kWst.-mæli á 342,0 aur. hver kWst. 

„ Um kWst.-mæli á 141,3 aur. hver kWst., auk fastagjalds, er nemi kr. 14,94 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 seymslur og 

ganga 3 fermetra. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

Um kWst.-mæli á 85,6 aur. hver kWst. 

C. Vélanotkun. 

Um kWst.-mæli á 190,2 aur. hver kWst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunar- 

tíma, má krefjast minnsta árgjalds 341,0 kr. á hvert uppsett kW. vélanna. 

Til fiskiðnaðar, með fasttengdum vélum 77,9 aur. hver kW st. 

Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla við fisk-, kjöt- eða mjólkuriðnað er yfir 

20 kW: 

a. Um kWst.-mæli á 54,9 aur. 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 tvigjaldsmæli, sem settur er til eftirlits með að rofið sé á tilsettum tíma. 

b. Um tvígjaldsmæli á 325,0 aur. hver kWst. í 17% klst. tvisvar sinnum á tímum 

mesta álags rafveitunnar, en þó ekki lengur en 1 klst. í senn, en 60,7 aur. 

hver kWst. utan þess tíma. 

Um mæli á 701,54 kr. fyrir hvert kW. mesta notaðs afls á árinu, mælt sem 15 

mínútna meðalálag og auk þess 37,0 aur. á notaða kWst. 

Ef ekki eru tök á að mæla mesta notaða afl má selja þannig: 

Um mæli á 460,04 kr. fyrir hvert uppsett kW. vélanna og auk þess 37,0 

aur. á notaða kWst. Ef fasviksstuðull er lægri en 0.85 getur rafveitan krafist af 

notanda að hann sé hækkaður upp í það gildi.
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3.6. Um kWst.-mæli 153,3 aur. hver kWst. fyrir lýsingu án fastagjalds og/eða aflgjalds 
vélanotkunar. 

Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna og annarra straumfrekra tækja, 
sem valda truflunum og/eða takmarka notkun þeirra við tiltekinn tíma sólar- 
hrings. 

D. Hitun. 

4.1. Um kWst.-mæli á 35,5 aur. hver kWst., án rofs. 

4.2. Um kWst.-mæli á 19,8 aur. hver kWst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 
ð klst. á dag, á timum mesta álags rafveitunnar, en þó eigi lengur en 1% klst. 
i senn. 

4.3. Um kWst.-mæli á 10,0 aur. hver kWst., í 9 klst. á tímanum frá kl. 22.00 til 08.00. 

Önnur skilyrði fyrir raforkunotkun til hitunar. 

Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
Rafveitan leggur til álagsstýringarrofa og annast viðhald þeirra. Kostar not- 
andinn tengingu þeirra og greiðir leigu af þeim, samkvæmt reglum sem gilda 
um leigu mæla. 

c. Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum rafveit- 
unnar, ofnar fasttengdir, með sérstökum rofum og hitastillir notaður. 

s
s
 

E. Önnur raforkusala. 
6.1. Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra 

slíkra staða, á 102,0 aur. hver kWst., enda sé notkunin mæld um sér mæli og 

suðutæki fasttengd. 
ð.2. Til nota fyrir vinnuljósalagnir meðan á byggingu stendur, um kWst.-mæli á 

173,6 aur. hver kWst. 

5.3. Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kWst.-mæli á 25,0 aur. hver kWst. á 

tímanum frá kl. 22 til 8,30 og 77,7 aur. hver kWst. frá kl. 8,30 til kl. 22. 
5.4. Til gatnalýsingar á 77,7 aur. 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 CE 
(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. ......000000000... kr. 5,04 pr. mán. 
2. Af þrífasa mælum upp að 50 amp. .....0.000000000... — 5,93 pr. mán. 
3. Af þrífasa mælum 50 til 200 amp. 2.cccccc0ccece.... — 14,90 pr. mán. 
4. Af þrífasa mælum yfir 200 amp. ...cccccc00. 00... — 22,34 pr. mán. 

5. Af álagsstýringarliðum ...........000000.0.eeesn.... — 22,34 pr. mán. 

B 105
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Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað lafar- 

laust og verður hún eigi enduropnuð fyrr en notandinn hefur greitt kr. 110,00 gjald 
á skrifstofu rafveitunnar. Ef lokað er fyrir veitu vegna vanskila, skal greiða á skrif- 
stofu rafveitunnar, gjald fyrir enduropnun kr. 85,00. 

HEIMTAUGAGJÖLD 

Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug, er tengir húsveitu við veitu- 
kerfi Rafveitu Keflavíkur. Heimtaugargjaldið skal greitt við umsókn. 

Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar fyrir fullgerðar húsveitur og bráðabirgða- 

heimtaugar fyrir byggingastaði. 

Aðalheimtaugar. 

Heimtaugagjöld fyrir aðalheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Yfirlengdargjald 
Málstraumur/ Heimtaugargj. Jarðstr. Loftlína 

málraun kr. kr./m kr./stólpa 

G3A 1-fasa 5 429,00 130,85 1715,00 

63A 3-fasa 5 859,00 156,75 2152,00 

100A — 6 965,00 177,40 2 668,00 

200A — 11 237,00 Samkv. kostnaði 
815A — 23 552,00 — 

300kVA — 32 700,00 — 

500kVA — 55 262,00 — 

800kVA — 87 284,00 — 

Bráðabirgðaheimtaugar. 

Heimtaugagjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfar- 

andi töflu: 

Lengdargjaldi)2) 

Málstraumur Stofngjald Jarðstrengur Loftlína 

63A 1-fasa 963,00 Sama og aðalheimtaugar 
GJA 3-fasa 1351,00 Sama og aðalheimtaugar 

100A 3-fasa 1433,00 Sama og aðalheimtaugar 

A merkir málstraum stofnvara í amper. 
kVA merkir málstraum spennis í kílóvoltamper, þegar um sér spennistöð er 

að ræða. 

Telji rafveitustjóri að auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða spennis, skal 
notandi greiða mismun samkvæmt gjaldskrá. Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að 
setja upp spennistöð að mestu eða öllu leyti vegna eins notanda, skal hann leggja 
til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi 

  
  

1) Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast í heilum metrum frá næsta útitengiskáp eða rofa í 

spennistöð að stofnvarkassa eða stofntengikassa í húsveitu. 

Sjái eigandi húsveitu um lögn frá útitengiskáp eða rofa í spennistöð að stofnvarkassa eða 
stofntengikassa húsveitu á sinn kostnað, greiði hann aðeins stofngjald, en annist þá sjálfur 

viðhald heimtaugarinnar. 
2) Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra innan lóðarmarka í jarðstrengs- 

heimtaug og fyrir hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlínuheimtaug.
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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 1. ágúst 1981, sbr. 
auglýsingu ráðuneytisins nr. 448, 1981 um breytingu á gjaldskrám rafveitna, og birtist 
til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá 
sama efnis nr. 381 28. maí 1981. 

Iðnaðarráðuneytið, 21. ágúst 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

21. ágúst 1981. Nr. 589. 
GJALDSKRA 

fyrir Rafveitu Gerðahrepps. 

L RAFORKA 

Rafveita Gerðahrepps selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

A. Lýsing. 

1.1. Um kWst.-mæli á 342,0 aur. hver kWst. 

1.2. Um kWst.-mæli á 141,3 aur. hver kWst., auk fastagjalds, er nemi kr. 14,94 á ári 
af hverri einingu gólfflatar í rúmi því, sem lýsa skal. Fyrir verslanir, vinnustofur 
og skrifstofur skal reikna Í fermetra í hverri einingu, en fyrir geymslur og 
ganga 3 fermetra. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

2.1. Um kWst.-mæli á 85,6 aur, hver kWst. 

C. Vélanotkun. 

3.1. Um kWst.-mæli á 190,2 aur. hver kWst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunar- 
tíma, má krefjast minnsta árgjalds 341,0 kr. á hvert uppsett kW. vélanna. 

3.2. Til fiskiðnaðar, með fasttengdum vélum 77,9 aur. hver kWst. 

3.3. Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla við fisk-, kjöt- eða mjólkuriðnað er yfir 
20 kW: 

a. Um kWst.-mæli á 54,9 aur. 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.
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b. Um tvígjaldsmæli á 325,0 aur. hver kWst. í 1% klst. tvisvar sinnum á tímum 
mesta álags rafveitunnar, en þó ekki lengur en 1 klst. í senn, en 60,7 aur. 

hver kWst. utan þess tíma. 
Um mæli á 701,54 kr. fyrir hvert kW. mesta notaðs afls á árinu, mælt sem 15 
mínútna meðalálag og auk þess 37,0 aur. á notaða kWst. 
Ef ekki eru tök á að mæla mesta notaða afl má selja þannig: 

Um mæli á 460,04 kr. fyrir hvert uppsett kW. vélanna og auk þess 37,0 
aur. á notaða kWst. Ef fasviksstuðull er lægri en 0.85 getur rafveitan krafist af 
notanda að hann sé hækkaður upp í það gildi. 
Um kWst.-mæli 153,3 aur. hver kWst. fyrir lýsingu án fastagjalds og/eða aflgjalds 
vélanotkunar. 

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 kWest.-mæli á 35,5 aur. hver kWst., án rofs. 

Um kWst.-mæli á 19,8 aur. hver kWst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 
3 klst. á dag, á tímum mesta álags rafveitunnar, en þó eigi lengur en 1% klst. 

Í senn. 
Um kWst.-mæli á 10,0 aur. 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 102,0 aur. hver kWst., enda sé notkunin mæld um sér mæli og 

suðutæki fasttengd. 
„Til nota fyrir vinnuljósalagnir meðan á byggingu stendur, um kWst.-mæli á 

173,6 aur. hver kWst. 
„ Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kWst.-mæli á 25,0 aur. hver kWst. á 

tímanum frá kl. 22 til 8,30 og 77,7 aur. hver kWst. frá kl. 8,30 til kl. 22. 

Til gatnalýsingar á 77,7 aur. hver kWst. 

Alla rafmagnsnotkun, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar gjald- 

skrár, skal selja eftir sjaldskrárlið 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 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:
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1. Af einfasa mælum upp að 30 amp. ......000000000... kr. 5,04 pr. mán. 
2. Af þrífasa mælum upp að 50 amp. .......0000000.... — 5,93 pr. mán, 
3. Af þrífasa mælum 50 til 200 amp. .......000000000.. — 14,90 pr. mán. 
4. Af þrífasa mælum yfir 200 amp. ....0.0.00000000 0... — 22,34 pr. mán. 
5. Af álagsstýringarliðum ..............00.00 0. 0000... — 22,34 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. 110,00 gjald 
á skrifstofu rafveitunnar. Ef lokað er fyrir veitu vegna vanskila, skal greiða á skrif- 
stofu rafveitunnar, gjald fyrir enduropnun kr. 85,00. 

HEIMTAUGAGJÖLD 

Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug, er tengir húsveitu við veitu- 
kerfi og Rafveitu Gerðahrepps. Heimtaugargjaldið skal greitt við umsókn. 

Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar fyrir fuilgerðar húsveitur og bráðabirgða- 
heimtaugar fyrir byggingastaði. 

Aðalheimtaugar. 

Heimtaugagjöld fyrir aðalheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Yfirlengdargjald 
Málstraumur/ Heimtaugargj. Jarðstr. Loftlina 

málraun kr. kr./m kr./stólpa 

63A 1-fasa 5 429,00 130,85 1715,00 

63A 3-fasa 5 859,00 156,75 2 152,00 

100A — 6 965,00 177,40 2 668,00 

200A — 11 237,00 Samkv. kostnaði 
315A — 23 552,00 — 
300kVA — 32 700,00 — 

500kVA — 55 262,00 — 
800kVA — 87 284,00 — 

Bráðabirgðaheimtaugar. 

Heimtaugagjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfar- 
andi töflu: 

Lengdargjaldi)2) 
Málstraumur Stofngjald Jarðstrengur Loftlína 

G3A 1-fasa 963,00 Sama og aðalheimtaugar 
63A 3-fasa 1351,00 Sama og aðalheimtaugar 

1004 3-fasa 1433,00 Sama og aðalheimtaugar 

A merkir málstraum stofnvara í amper. 

kVA merkir málstraum spennis í kílóvoltamper, þegar um sér spennistöð er 
að ræða. 

Telji rafveitustjóri að auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða spennis, skal 
notandi greiða mismun samkvæmt gjaldskrá. Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að 
  

1) Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast í heilum metrum frá næsta útitengiskáp eða rofa Í 
spennistöð að stofnvarkassa eða stofntengikassa í húsveitu. 

Sjái eigandi húsveitu um lögn frá útitengiskáp eða rofa í spennistöð að stofnvarkassa eða 
stofntengikassa húsveitu á sinn kostnað, greiði hann aðeins stofngjald, en annist þá sjálfur 
viðhald heimtaugarinnar. 

2) Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra innan lóðarmarka í jarðstrengs- 
heimtaug og fyrir hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlínuheimtaug.
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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 
skilveðum 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- 

lögnm nr. 58 929. apríl 1967 staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1981, sbr. 

auglýsingu ráðuneytisins nr. 448, 1981 um breytingu á gjaldskrám rafveitna, og birtist 

til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá 

sama efnis nr. 382 28. maí 1981. 

Iðnaðarráðuneytið, 21. ágúst 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 540. 21. ágúst 1981. 
GJALDSKRÁ 

Rafveitu Hafnarfjarðar. 

1. RAFORKA. 

Rafveita Hafnarfjarðar selur raforku á þann hátt og á því verði, er hér segir: 

A. LÝSING. 
1. Götu- og útilýsing. Af uppsettu afli 4 003,60 kr/kWa, stjórnast af ljósnema- og 

fjarstýritækjum rafveitunnar. Notandi greiði að auki stofnkostnað og viðhalds- 
kostnað 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. 
2. 84,6 au/kWh. Séu lampar ófasviksjafnaðir er heimilt að hækka orkugjald um 15%. 

Sjá lið 3.5. 

B. Heimilisnotkun. 

1. 78,3 au/kWh, ff heimilisnota, sjúkrahúsa, heilsuverndarstöðva, vislheimila, elli- 

heimila og hliðstæðra stofnana. 

C. Vélar. 
1. 84.6 au/kWh, til véla. 
2. 15,8 au/kWh, og 812,80 kr/kWa, til véla og fyrir iðnaðarhita, eftir mælingu 

miðað við 15 mínútna meðalgildi afls, enda sé lágmarksaflnotkun 30 kW. 
3. 127,2 au/kWh, til vinnuvéla, vinnuljósa og annarrar notkunar við mannvirkja- 

gerð og við breytingar á eldri mannvirkjum. 
4. 78,3 au/kWh, til eldunar í veitingahúsum og gistihúsum, á kæliklefa og kæliborð 

í matvöruverslunum og til súgþurrkunar á heyi.
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D. Hitun. 
31,9 au/kWh, til húshitunar. 

45,4 au/kWh, til iðnaðar og landtengingar við skip. 
14,3 au/kWh, til húshitunar. Rjúfa má strauminn í allt að 3 klst. á dag á tímum 
mesta álags rafveitunnar. 
24,0 au/kWh, til iðnaðar. Rjúfa má strauminn í allt að 3 klst. á dag á tímum 
mesta álags rafveitunnar. 

8,9 au/kWh, til húshitunar. Rjúfa má strauminn í allt að 12 klst. á sólarhring. 
12,4 au/kWh, til iðnaðar. Rjúfa má strauminn frá kl. 08.00—24.00. 

24,2 au/kWh, til hitunar á bílgeymslum og þeim stöðum, þar sem hitunar er 
aðallega þörf að vetri til. Rjúfa má strauminn í allt að 5 klst. á dag á tímum 
mesta álags rafveitunnar. 
34,4 au/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: 

Að vélaafl, götulínur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
Að hiti með rofi valdi ekki auknum aflkaupum hjá rafveitunni utan rofstíma. 

Að notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina. 
Að hitalagnir og öll tæki séu gerð skv. fyrirmælum rafveitunnar og hitatæki 
fasttengd. 
Að húsnæðið fullnægi beim lágmarkskröfum um einangrun, sem rafveitan kann 
að setja. 
Að lagðir séu fram fullkomnir útreikningar á hitaþörf þess húsrýmis, er hita 
skal, eftir reglum, er rafveitan hefur sett. 

E. Stórnotkun. 

Öll raforkunotkun, enda sé lágmarksaflnotkun minnst 200 kW. 13,2 au/kWh 
og 1184,20 kr/kWa, eftir mælingu miðað við 15 mínútna meðalgildi afls. Sala 
eftir þessum lið er háð ákvörðun rafveitunefndar. 

F. Önnur notkun. 

Rafveitustjóra er heimilt að veita afslátt frá framangreindum verðlagsákvæðum 
á liðunum A til D á orku, sem notuð er á sumrin, ef um töluverða aukningu 

frá vetrarnotkun er að ræða, eða ef orkan er eingöngu notuð á sumrin. 
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. 
kr./mán. 

Af einfasa mælum ...........2000..0. ess n 6,90 
Af þrífasa mælum til og með 80 A .......0000000.0.... 19,40 
Af þrifasa mælum yfir 80 A ........00020 0000... 28,50 
Af mestumælum ........0.00.00 00. 71,30 
Móttökuliði .............0..00.0.0. 0000 15,40 
Ársleiga eftir önnur mælitæki og rofa skal vera sem næst 15% af verði viðkom- 

andi tækis.
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Il. HEIMTAUGAGJÖLD. 

2.1 Aðalheimtaug. 

Heimtaugagjald skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Loftlinuheimtaug Einfasaheim- 

Jarðstrengur breytt í jarð- taug 63 A 

Málstraumur Lágmark lengdargjald strengsheimtaug aukin í 3X63 

stofnvara kr. kr. kr. kr. 

220 V kerfi 

63 A 1-fasa ...... 4 209,00 0 1341,00 

63 A 3-fasa ...... 4 728,00 0 1671,00 869,00 

100 A 3-fasa ...... 3 306,00 159,00 2113,00 

125 A 3-fasa ...... 4 047,00 176,00 2 590,00 

200 A 3-fasa ...... 6 315,00 241,00 4 038,00 

300 A 3-fasa ...... 9 117,00 292,00 

380 V kerfi 

63 A 1-fasa ...... 4 209,00 0 1341,00 

63 A ð-fasa ...... 5 655,00 0 1671,00 1 705,00 

100 A 3-fasa ...... 5 590,00 159,44 3 626,00 

125 A 3-fasa ...... 6 999.00 176,00 4 475,00 

200 A 3-fasa ...... 10 947,00 241.00 6 999,00 

300 A 3-fasa ...... 15 809,00 292,00 

2.2 Fari lengd jarðstrengshe'mtaugar fram úr 15 m skal greitt eins og taflan sýnir. 
2.3 Fyrir heimtangar með meiri flutningsgetu en taflan segir til um (hér kann að 

24 

25 

2.6. 

2.7. 

2.8. 

þurfa dreifistöð) skal greitt heimtaugargjald er nemi 79,80 kr. á hvert kVA. Skal 
þá miða aflið við varastærðirnar 400 A, 500 A og 630 A. Lengdargjald reiknast 
þá í hlutfalli við aukna flutningsgetu eftir 300 A skv. töflunni. 
Lengdargjald er innifalið í lágmarksgjaldi heimtauga af stærðinni 63 A einfasa 
og þrífasa. 

Lengd heimtaugar að 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 lóðamörkum. Þurfi að leggja heimtaug af þessum stærðum út frá loftlínu, 
skal lengd heimtaugar reiknuð jöfn lengd jarðstrengs frá tengistað í húsi að 
loftlínustólpa. Þveri jarðstrengur akbraut, skal breidd akbrautar ekki reiknuð 

með. 
Lened heimtausar frá og með 300 A. 220 V og 200 A. 380 V reiknast frá varkassa 

að rofa í dreifistöð. Lensdargjöld reiknast ekki af vegarlengd, sem er umfram 

100 m frá tengistað í húsi. Lengdargjald reiknast sem um jarðstreng væri að 
ræða. þótt heimtausin sé tekin frá loftlínu. 

Sén tvær eða fleiri heimtaugar sameiginlegar að hluta, er rafveitunni heimilt að 
jafna lengdargjöldum niður á umsækjendur heimtauganna. 
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 skil- 
málum rafveitunnar um stærð lóðarinnar og staðsetningu stöðvarinnar. 

„ Óski húseigandi eftir að flutningsgeta heimtaugar verði aukin, skal húseigandi 

greiða fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju hemtaug að frádregnu hálfu gjaldi 
hinnar fyrri heimtaugar hvorutveggja miðað við gildandi gjaldskrá, þegar breyt- 
ingin fer fram. Ef einfasa 63 A heimtaug er aukin í þrífasa skal greitt skv. töflu.
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2.10. 

2.11. 

2.12. 

2.20. 
2.21 

Ef breyta þarf loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug vegna óska húseiganda 
eða vegna breytingar á stofnlínu 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 3x220 V notendakerfi er breytt í 3x380/220 V kerfi kostar rafveitan 
breytingu á heimtaug, en þó ekki breytingu á loftlínuheimtaug í jarðstrengs- 
heimtaug. 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. 
Bráðabirgðaheimtaugar. 

Heimtaugagjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar fyrir byggingarstaði skulu greidd 
samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Lengdargjald 

Málstraumur Stofngjald Jarðstrengur Loftlína 

stofnvara kr. kr/m kr/stólpa 

63 A 1I-fasa 794,00 118,00 1496,00 

63 A ð-fasa 1115,00 118,00 1 744,00 
100 A 3-fasa 1182,00 153,00 1 995,00 

Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra í jarðstrengs- 
heimtaug frá tengistað við húsveitu innan lóðamarka og fyrir hvern stólpa 
innan lóðarmarka í loftlínuheimtaug. 
Varðandi aðalheimtaugar og bráðabirgðaheimtaugar. 

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. 

2.22 Heimtaugargjald skal greitt við umsókn. 
2.23 

ð.1 

3.2 

3.3 
34 

3.5 

3.6 

Fyrir tengingu vegna skammtímanotkunar svo sem landtengingar skipa eða 
tengikassa, skal greiða gjald 139,00 kr. Fari tenging fram utan venjulegs vinnu- 
tíma skal greitt gjald eftir kostnaði. 

II. ÝMIS ÁKVÆÐI. 

Hafi gjald fyrir raforku ekki verið greitt svo að til lokunar hafi komið, skal 
taka gjald fyrir enduropnun veitunnar kr. 116,00. Enn fremur 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 tafarlaust 
og verður hún ekki enduropnuð fyrr en notandi hefur greitt gjald til rafveit- 
unnar kr. 116,00 og sett viðeigandi vör. 
Sé opnað utan venjulegs vinnutíma skal taka tvöfalt gjald. 
Ef launafl nemur 48% eða meira af mesta útteknu raunafli á ári, miðað við 
15 mínútna meðalgildi afls (raunstuðull 0,9) er heimilt að hækka afl og orkugjald 
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 frá 1. janúar 1979 hvort heldur 
er vegna breytingar á grunnkaupi, kaupgjaldsvísitölu eða vegna samninga, er 
rafveitunefnd heimilt að breyta gjaldskrárliðum gjaldskrár þessarar til samræmis 
um allt að 44 af þeirri breytingu. 
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3.7 Sölugjald 23,5% og 19% verðjöfnunargjald til að bæta fjárhag Rafmagnsveilanna 
ríkisins og Orkubús Vestfjarða, samtals 42,5% eru innifalin í rafmagnsgjöldum, 
sem um ræðir í 1. kafla gjaldskrár þessarar, nema Í töxtunum Di, D3, D5 og D7. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 
og orkulögum nr. 58 29. april 1967 til að taka gildi 1. ágúst 1981, sbr. auglýsingu 
ráðuneytisins nr. 448 1981 um breytingn á gjaldskrám rafveitna og birtist til eftir- 
breytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama 
efnis, nr. 383 28. maí 1981. 

Iðnaðarráðuneytið, 21. ágúst 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 541. 21. ágúst 1981. 
GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Siglufjarðar. 

I. RAFORKA. 

1. Lýsing. 

1.1 Orka til almennrar lýsingar ...............00... Aur. 148,80 á kwst. 

2. Heimilisnotkun. 

2.1 Orka til almennrar heimilisnotkunar svo og sjúkra- 
húsa, vistheimila, hótela og hliðstæðra stofnana. Aur. #78,33 á kwst. 

8. Vélanotkun. 

3.1 Orka til véla og mannvirkjagerðar .............. Aur. 148,80 á kwst. 
3.2 Orka samkv. 15 mínútna meðalaflsmælingu, lág- 

mark 20 kw ......0000 00 Aur.  28,71 á kwst. 
Aflgjald með lýsingu .........0.00.0000. 00... Kr. 1 186,34 Kw/á ári. 

3.38 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 kwst. ársnotkun ............ Aur.  96,58 hverja kwst. 
Fyrir næstu 80 000 kwst. ársnotkun ............ — 61,32 hverja kwst. 

Fyrir umfr. 100 000 kwst. ársnotkun ............ — 56,41 hverja kwst. 

4. Hitun. 

4.1 Orka til húshitunar, roftími 2x1.5 klst. á dag .... Aur. #25,62 á kwst. 
4.2 Orka til hitunar í iðnaði, roftími 2x1.5 klst. á dag — 36,52 á kwst.
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Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til upphitunar: 

a) Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafv.stjóra. 
b) Að tæki, lagnir og búnaður í sambandi við rafmagnsupphitun sé samkv. fyrir- 

mælum rafveitunnar. 
c) Að hús, sem fá leyfi fyrir rafmagnsupphiturina, fullnægi lágmarkskröfum, sem 

rafveitan setur um einangrun. 

II. HEIMTAUGAGJÖLD. 

Af hverri húsveitu, sem tengd er við veituna, skal greiða heimtaugargjald sem 

miðast við flutn'ngsgetu raftaugar þeirrar sem að húsinu liggur, svo sem hér segir: 

Heimtaugagjöld Heimtangagj. Yfirl.gj. kr/m 

63 A l-fasa ......... 00. kr. 34334,00 191,00 

63 A fasa 2... — ö5384,00 191,00 

100 A 3-fasa (......0000. 0... — 4497,00 215,00 

125 A 3-fasa 2... — 5535,00 245.00 

200 A 3-fasa 2... — 7 290,00 330,00 

300 A B-fasa 0... — 12633,00 389,00 

Yfirlengd greiðist þegar lengd heimtaugar fer fram úr 15 m. Lengd jarðstrengs 
mælist frá lóðarmörkum 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 heimtang að húsi, greiðir húseigandi allan kostnað við síðari heimtaugina samkv. 
reikningi. Þau hús, sem áður hafa greitt heimtausargjöld, 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. 

TII. OPNUNARGJALD. 

Hafi gjald samkv. gjaldskrá þessari ekki verið sreitt svo að til lokunar veitu hafi 
komið skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 30,00. Ef fundin eru óleyfileg eða of 
stór vör við skoðun. skal veitunni lokað tafarlaust og verður hún ekki enduropnuð 

fyrr en notandinn hefur greitt kr. 30,00 gjald á skrifstofu Rafveitunnar. 

IV. SÖLUSKATTUR. 

Söluskattur 23.5% og verðjöfnunargjald 19%, samtals 42.5% eru talin með 

í upphæð gjalda þeirra, sem um ræðir í 1. kafla og gjaldskrár þessarar nema gjalda- 
lið 4. sem er sala raforku til upphitunar. 

Gjaldskrá Þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orku- 

lögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. ásúst 1981. sbr. 

avglýsingu ráðuneytisins nr. 448, 1981 um breytingu á gjaldskrám rafveitna. Jafn- 
framt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 384 frá 20. júní 1981. 

Iðnaðarráðuneytið, 21. ágúst 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRÁ 

Rafveitu Eyrarbakka, Stokkseyrar og Hveragerðis. 

I RAFORKA 

Rafveitur Eyrarbakka, Stokkseyrar og Hveragerðis selja raforku á þann hátt og 

við því verði, sem hér segir: 

1. Lýsing. 

11. Til almennrar lýsingar. 
Orkugjald  ..........20002 00 ones essa... 2,90 kr/kWh. 

12. Til almennrar lýsingar. 
Orkugjald  ........0.00000 0000 snsr sen 88,1 au/kWh. 
Fastagjald af gólffleti í rúmi því er lýsa skal, mælt 
innan útveggja. 
Verslanir, skrifstofur, vinnustofur o.þ.h. -....... 14,90 kr/m? á ári 
Geymslur og gangar þeim tilheyrandi ............ 5,60 kr/m? á ári 

13. Til götulýsingar. 
Orkugjald #..........00000 00 .0nn rn 88,1 au/kWh. 

14. Til vinnuljósa, vinnuvéla og annarar notkunar við 

mannvirkjagerð. 
Orkugjald #.........00000..000 00... 1,45 kr/kWh. 

2. Almenn heimilisnotkun o. fl. 

21. Til heimilisnotkunar. 
Orkugjald  ..........2002..0 000... 66,5 au/kWh. 
Fastagjald af hverju herbergi ........00.000.00.0.. 60,00 kr/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. 

22. Til matargerðar í gisti- og veitingahúsum og öðrum 
slíkum stöðum, ennfremur súgþurrkunar, enda séu 

tæki fasttengd. 
Orkugjald  ..........000..0.0 0000 sn. 66,5 au/kWh, 

31. Til véla o. fl. 
Orkugjald  ..........0000000 00 nn nn 1,45 kr/kWh. 
Heimilt er að selja raforku til lýsingar eftir þessum 
gjaldskrárlið. Fastagjald vegna lýsingar skal þá 
reiknað samkvæmt gjaldskrárlið 12, en þriðjungi 
lægra. 

32. Til véla o. fl. 
Orkugjald #...........000..0 000 23,0 au/kWh. 
Aflgjald, lágmark 2 KW ......0.22000000.0. 0... 2 306,00 kr/á ári 
Aflgjald, umfram 2 KW ....20..0000 000... 769,00 kr/kW á ári 
Gjaldskylt afl hvers almanaksárs er meðaltal fjögurra 
hæstu álestra, en álestur fari fram mánaðarlega og 
með sem jöfnustu millibili.
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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. 

33. Til véla. 

Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja þannig: 
Orkugjald #..........22...0.000 000 

Nr. 542. 

23,0 au/kWh. 
Aflgjald, lágmark ll... 2 147,00 kr/á ári 
Aflgjald, af uppsettum kW. í málraun véla, umfram 
2 KW. err 610,00 kr/kW á ári 
Ef fasviksstuðull hjá notanda er lægri en 0,8 getur 
rafveitan krafist að hann sé hækkaður upp í það gildi. 
Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna og ann- 
arra tækja, sem valda tilfinnanlegum truflunum hjá 
notendum, eða takmarka notkun þeirra til tiltekna 
tíma sólarhrings. 

4. Hitun. 

41. Til húshitunar, hilunar í vatnsgeymum, gufukötlum 
o. þ.h., roftími Í klst. á dag. 
Orkugjald ................2...0 0000. 

42. Til húshitunar, roftími 2x114 klst. á dag. 

Orkugjald  ................000 0000. 
43. Til húshitunar, roftími 15 klst. að degi til. 

Orkugjald  ................20.00 00 
dd. Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum og til annara 

hliðstæðra nota, roftími 11 klst. að degi til. 
Orkugjald sr. .00.5.000 0055 

54,3 au/kWh. 

23,4 au/kWh. 

14,3 au/kWh. 

26,7 au/kWh. 

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 vélaafl, línur og spennar 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 hverja veitu, 
og er ákvörðun sú skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða ársleigu fyrir 
hvert tæki sem hér segir: 

Orkumælir, einfasa  ..............00..00 000... kr. 
Orkumælir, þrífasa  ..........00.0.0. 00. — 
Orkumælir, þrífasa með straumspennum  .......... — 
Aflmælir 0... 0020 — 
Aflmælir með straumspennum .................... — 

Af öðrum mælitækjum en þeim sem nefnd eru, ennfremur klukkurofum skal 
ársleiga vera sem næst 15% af verði tækjanna.
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III. HEIMTAUGARGJALD 

Heimiaugargjald, fyrir varanlega heimtaug, skal greitt samkvæmi eftirfarandi 

töflu: 
Gjald af yfirlengd 

Málstraumur (A) Stofngjald (kr.) Jarðstrengur kr/m Loftlina kr/stólpa 

1X 63 3 515,00 115,00 1085,00 
3x 63 3 790,00 115,00 1490,00 

3 100 4 520,00 130,00 1915,00 

3>< 200 7 195,00 175,00 

3x< 815 15 165,00 240,00 

3>< 400 21 190,00 Samkv. kostn. 
3x 710 35 170,00 — 

3>1200 56 290,00 — 

Yfirlengdargjald miðast við: Jarðstrengsheimtaug lengri en 15 m og loftlínu- 
heimtaug lengri en 30 m. Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðarmörkum 
að stofnvarkassa eða stofntengikassa húsveitu. 

Þegar stækka þarf spenni eða heimiaug vegna tiltekins notanda, 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. 

Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekins notanda, og hún að 
mestu leyti notuð í hans þágu, er honum skylt að leggja til lóð undir stöðina raf- 
veitunni að kostnaðarlausu, og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um 
stærð lóðar og staðsetningu stöðvar. 

Heimtaugargjald fyrir bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr skal greitt sem hér 

segir: 

1>X63 A kr.780,00 3x63 A kr. 10651,00. 

Séu aðstæður þannig að leggja þurfi aðallinu að vinnustað, skal greitt yfir- 

lengdargjald samkvæmt töflu. 
Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt svæði að ræða 

eða aðstæður óvenjulegar, skal heimtaugargjald greitt samkvæmi sérstökum samn- 
ingi hverju sinni. 

Heimtaugargjald skal greitt við umsókn. 

Ýmis ákvæði. 

Lægsta gjald fyrir raforkunotkun um heimtaug skal vera kr. 395,00 á ári. Mis- 
mun á ársnotkun og lægsta gjaldi ef einhver er, skal innheimta á fyrra árshelmingi 
næsta árs. 

Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt svo að til lokunar hafi 

komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 66,00. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi í. ágúst 1981, sbr. auglýsingu ráðuneytisins nr. 
448, 1981 um breytingu á gjaldskrám rafveitna. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjald- 
skrá sama efnis, nr. 386 28. maí 1981. 

Iðnaðarráðuneytið, 21. ágúst 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRÁ 

Rafveitu Miðneshrepps. 

Rafveita Miðneshrepps selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

Á. Lýsing. 

A—1. Um kWst.-mæli á kr. 3 410,00 hverja kW st. Við þessu verði skal selja hvers 
konar notkun raforku, sem ekki kemst undir aðra liði þessarar gjaldskrár. 

Á—2. Um kWst.-mæli á kr. 1410,00 hverja kWst. auk fastagjalds, sem er kr. 14,92 
á hvern fermetra í rúmi því er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal greiða af góli- 
fleti í búðum, vinnustofum og skrifstofum, en fyrir geymslur og ganga skal greiða 
kr. 4,97 á ári af hverjum fermetra. 

B. Raforka til almennrar heimilisnotkunar. 

Um kWst.-mæli á kr. 0,854 hverja kWst. 

C. Vélanotkun o. fl. 

C—I1. Um kWst.-mæli á kr. 1,90 hverja kWst. Hafi vélar mjög stuttan notk- 
unartima má krefjast minnsta árgjalds kr. 940,40. 

C—2. Vélanotkun til bráðabirgða um kWst.-mæli á kr. 1,90 hverja kWst. 
C—3. Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla er yfir 20 kW: 

a) Um kWst.-mæli á kr. 0,285 hverja kWst. auk fastagjalds kr. 940,40. Notað 
afl telst vera meðalálag á árinu mælt yfir stundarfjórðung hvert kW. 

b) Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja þannig: Um kWst.-mæli á kr. 
0,285 hverja kWst. auk fastagjalds kr. 889,80 hvert kW. í málraun uppsettra 
véla á árinu. Heimilt er að rjúfa straum allt að þrem stundum á dag samkv. 
gjaldskrárlið 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. 940,40 kW. á ári. 
b) Af allri notkun kr. 0,285 hverja kWst. Samkvæmt gjaldskrárlið þessum heim- 

ilast að selja raforku til vélareksturs, hitunar og ljósa, en reikna skal gólfflat- 

argjald vegna ljósa kr. 1493 á ferm. í vinnusölum, kaffistofum og öðrum 
slíkum, en kr. 4,97 á hvern ferm. í vörugeymslum, efnisgeymslum, frystiklef- 
um og þess háttar. Þar sem erfitt er að greina á milli hverjum þessara flokka 
gólfflatargjald skal reikna eftir, skal greiða kr. 8,19 á hvern fermetra á ári. 

D. Hitun. 
D—1. Um kWst.-mæli á kr. 0,350 hverja kWst. án rofs. 
D—2. Um kWst.-mæli með rofi í eina til þrjár klst. á dag kr. 0,214 hverja kKWst. 
D—3. Um afl- og orkumæla: 

a) á kr. 0,214 hverja kWst. auk fastagjalds af mestu aflnotkun á ári kr. 177,71 
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. 0,104 hverja kWst. með rofi frá kl. 08.00—-23.00. 

Skilyrði fyrir raforkusölu til húsahitunar. 

a) Að aflvél, spennar, götustrengir og línur þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
b) Að notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina.
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c) Að notandi kosti tengingu og uppsetningu á álagsslýrirofum sem rafveitan 

leggur til og greiði þá 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. 1,020 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. 1,80. 
Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kWst.-mæli á kr. 0,305 hverja kWst. 

ef straumur er rofinn frá kl. 8.30—22.00 eða um tvígjaldsmæli kr. 0,245 hver kWst. 

á tímanum frá kl. 22.00—8.30 og kr. 0,775 hver kWst. frá kl. 8.30--22.00. 
Til gatna- og hafnarlýsinga á kr. 1005 hverja kWst. 
Öll rafmagnsnotkun sem ótalin er og kemst ekki undir aðra liði þessarar gjald- 

skrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A—1. Þegar sérstaklega stendur á má rafveitu- 
stjóri þá 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 

mælitækjum, sem hér segir: 

1. Af einfasa mælum upp að 30 amp. .....0000000000... kr. 5,00 pr. mán. 
2. Af þrífasa mælum upp að 50 amp. .....0000000000... — 5,90 pr. mán. 
3. Af þrífasa mælum 50 til 200 amp. ....0000000000. 0... — 14,95 pr. mán. 

4. Af þrífasa mælum yfir 200 amp. ...00000000000. 0... — 22.35 pr. mán 
5. Af álagsstýringarliðum ...........0.0.00.00 00... nn. — 22,35 pr. mán 

Af öðrum mælitækjum en þeim sem nefnd eru í gjaldskránni, skal ársleigan vera 

sem næst 20% af verði mælitækis. 

TIl. 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 Hámarksafl Heimtaugargjald 

stofnvara amp. kVA kr. 

1. 3><60 22 4 280,00 

2. 3100 38 6 240.00 

8. 3200 75 sp. 12351,00 
Á. 3350 132 sp. 20 486,00
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Ofangreint gjald miðast við 15 metra langan jarðstreng eða 30 metra loftlinu- 
heimtaug. Þar sem heimtaug þarf að vera lengri en að framan greinir, skal það seim 
fram yfir er, greiðasi samkv. kostnaðarreikningi. 

Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, stystu greiðfæru leið að 
varkassa á útvegg. Teljist hagkvæmara að hafa varkassann á innvegg skal leita sam- 
þykkis rafveitustjóra um gerð og frágang pipu, sem strengurinn er dreginn Í svo og 
staðsetningu varkassa svo aðgengilegt sé að komast að honum enda greiðir húseig- 
andi kostnað af því. 

Sé lögð bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í byggingu, skal greiða fyrir 
hana sem hér segir: 

Fyrir 60 amp. einfasa .......0.0000000. 000... 00... kr. 961.00 
Fyrir 60 amp. þrífasa ...........0.20000.0 00... — 1350,00 
Fyrir 100 amp. þrífasa ...........00000 0000... — 1432,00 

Verði þörf á að skipla um heimtaug vegna aukinnar raforkuþarfar skal notandi 
greiða hina síðari samkvæmt kostnaðarreikningi. 

Heimtaug verður ekki lögð meðan frost er í jörðu, eða óveður há útivinnu. 

Sé um óskipulagt svæði að ræða, eða óeðlilegar eða erfiðar aðstæður, skal greiða 

samkvæmt reikningi. 
Ef fleiri en ein heimtaug er lögð að húsi skal húseigandi greiða allan kostnað 

við síðari heimtaugar eftir kostnaðarreikningi. 
Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja upp spennistöð að mestu eða öllu leyti 

vegna eins notanda, skal hann leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina eftir 
því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra, vegna staðsetningar spenni- 
stöðvarinnar svo og allan kostnað af spennistöðinni (búnaði). 

Þegar lóð er lögð til, er það rafveitunni gert að kostnaðarlausu og skal í öllu 
hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. 

Þegar húsnæði er lagt til skal það fullnægja skilyrðum um gerð spennistöðvar- 
húsa, að dómi rafveitustjóra. 

IV. OPNUNARGJÖLD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá eigi verið greitt, svo að til lokunar komi, skal 
greiða gjald fyrir enduropnun kr. 122,00. 

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 kr. 122,00 fyrir endur- 
opnun 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. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1981, sbr. auglýsingu ráðuneytisins nr. 448 

1981 um breytingu á gjaldskrám rafveitna. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjald- 
skrá sama efnis nr. 386 20. júní 1981. 

Iðnaðarráðuneytið, 21. ágúst 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 
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GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Njarðvíkur. 

Raforka: 

Rafveita Njarðvíkur selur raforku á þann hátt og með þvi móti sem hér segir: 

Lýsing. 

Um kWst. mæli á kr. 3411 hver kWst. 

Um kWst. mæli á kr. 1411 hver kWst. auk fastagjalds er nemi kr. 14,94 á 

ári af hverjum fermetra gólfflatar í því rúmi er lýsa skal. Fullt fermetragjald 

skal greiða af gólffleti í verslunum, vinnustofum og á skrifstofum, en fyrir 

geymslur og ganga skal greiða kr. 5,00 af fermetra á ári. 

2. Almenn heimilisnotkun. 

. Um kWst.-mæli á kr. 0,856 hver kWst. 

3. Vélanotkun. 

Um kWst. mæli á kr. 1,900 hver kWst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunar- 

tíma, má krefjast minnsta ársgjalds kr. 940,43 á hvert uppsett kW. vélanna. 

Til fiskiðnaðar með fasttengdum vélum kr. 1,530 hver kWst. 

Um mæli á kr. 940,43 fyrir hvert kW mest notaðs afls á árinu mælt sem 15 

mín, meðalálag og auk þess kr. 0,284 á notaða kWst. Gjald vegna ljósanotkunar 

kr. 13,93 á hvern fermetra í vinnustofum, kaffistofum o. þ. h. en kr. 4,96 á 

hvern fermetra í vörugeymslum og kr. 8,19 annars staðar. 

5. Hitun. 

„ Um kWst. mæli á kr. 0,216 hver kWst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 

3 klst. á dag í tímum mesta álags rafveitunnar, um hádegið og síðdegis en þó 

eigi lengur en í 1% klst. í senn. 

Um kWst. mæli á kr. 0,100 hver kWst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 

9 klst. á tímanum frá kl. 22 til 7. 
Um kWsi. mæli á kr. 0,355 hver kWst. án rofs. 

Önnur skilyrði fyrir raforku til hitunar. 

Að línur og spennar þoli álagið, að dómi rafveitustj. 
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. 1,017 hverja kWst. enda sé notkun mæld með sér mæli og 

suðutæki fasttengd. 
Til nota við vinnulagnir við byggingar meðan á framkvæmdum stendur, um 

kWst.-mæli á kr. 1,734 hver kWst. 

Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kWst.-mæli á kr. 0,246 hver kWst. á 

tímanum frá kl. 22 til 8,30 og kr. 0,777 hver kWst. á tímanum frá kl. 8,30 til 22.
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4. 4003,00 kr/kW á ári í uppsettu afli úti- og götulýsingar. Lýsing þessi stjórnast 

af ljósabúnaði Rafveitunnar, auk orkukostnaðar er allur eðlilegur viðhaids- 

kostnaður lýsingarkerfisins innifalinn í verðinu, en notandi greiðir stofnkostnað 
að fullu. Alla rafmagnsnotkun, sem ótalin er og ekki kemur undir aðra gjald- 
skrárliði, skal selja eftir gjaldskrárlið 1—1. 

7. Mælaleigur. 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja sem nota skal fyrir hverja 
veitu, og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða af mæli- 

tækjum sem hér segir pr. mánuð: 

Af einfasa mælum upp að 30 amp. ...cccceeeeee eeen. kr. 6,65 
Af þrífasa mælum upp að 50 amp. ....00c0eeeeese 0 — 18,40 
Af þrifasa mælum frá 50—220 amp. .cccceccsseesne — 21,10 
Af mesta straumsmæli ..........0.200000 00... ns. — 80,30 
Af liða fyrir álagsstýringu .............00...... 00 — 22,30 

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 raf- 
orku. 

8. Opnunargjöld. 

i. Hafi gjald samkv. gjaldskrá þessari eigi verið greitt svo að til lokunar hafi 
komið fyrir veituna skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 84,00. 

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. 84,00 
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. Heimtaugargjald. 

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 
töflum. 

1. 63 A 1 fasa ........000.0.00.00.. nn kr. 5429,00 
2. G3 A 3 fasa .....00.000nes ss — 5 859,00 

3. 200 A 3 fasa ......00.000.0sese ven — 11 240,00 
4. 300KVA3 fasa .....02.0000.nsss ss — 32 699,00 

Rafveitan leggur ekki jarðlinu heimtaugar að húsum á þeim tíma árs, sem frost 
er í jörðu. Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, styðstu leið að 
varkassa Í útvegg. Teljist hagkvæmara að hafa kassa í innvegg, skal leita samþykkis 
rafveitustjóra um gerð og frágang pípu sem strengurinn verður dreginn Í. 

Óski húseigandi eftir að flutningsgeta heimtaugar verði aukin, skal húseigandi 
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 samkv. töflu. 

Ef breyta þarf loftlinuheimtaug í jarðstrengsheimtaug vegna óska húseiganda 
eða vegna breytingar í stofnlínu í götu, skal húseigandi greiða heimtaugargjald sam-
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kvæmt 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 

3 x 220 V notendakerfi er breytt í 380/220 V kerfi kostar rafveitan breytinga á 

heimtaug en þó ekki breytingu á loftlinuheimtaug í jarðstrengsheimtaug. 

Málstraumur Stofngjald 

63 Á 1 fasa 964,00 
63 A 3 fasa 1351,00 

100 A 3 fasa 1433,00 

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, eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir 
því sem hagkvæmara þykir, að dómi rafveitustjóra vegna staðsetningar stöðvarinnar. 

Þegar húsnæði er lagt til, skal það fullnægja settum skilyrðum um gerð húsa 
spennistöðva, að dómi rafveitustjóra. Eðlilegur kostnaður notenda við gerð 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 greiðast við umsókn og ekki seinna en við tengingu. 

10. Ýmis ákvæði. 
Söluskattur 23.5%, 19% verðjöfnunargjald, samtals 42.5% eru talin í upphæð 

þeirra, sem um ræðir í gjaldskrá þessari nema í töxtum 5—1 5—2 5—3. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orku- 

lögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1981, sbr. 

auglýsingu ráðuneytisins nr. 448, 1981 um breytingu á gjaldskrám rafveitna, og 

birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri 

gjaldskrá sama efnis nr. 387 28. maí 1981. 

Iðnaðarráðuneytið, 21. ágúst 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 54. 21. ágúst 1981. 
GJALDSKRÁ 

Rafveitu Vestmannaeyja. 

1. RAFORKA. 

Rafveita Vestmannaeyja selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

A. Lýsing. 

Al Um kWh.-mæli á au. 114,2 hver kWh. 

A2 Um kWh.-mæli á au. 81,4 hver kWh. Auk fastagjalds af gólffleti er nemi kr. 

4,56 á ferm. á ári í rúmi því er lýsa á.
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A3—6 Heimilt er að selja fyrirtækjum raforku til lýsingar jafnhliða annarri notkun 

BI 

ci 

C3 

um einn kKWh.-mæli, og greiðist þá fastagjald af sólffleti þess rúms, er lýsa 
skal. Fastasjaldið nemi 8-földum mismun á kWh.-gjaldi samkv. A1 og KWh.- 
gjaldi þess gjaldskrárliðar, sem greitt er eftir. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

Um kWh.-mæli þannig reiknað: 

a. Orkugjald au. 81,4 hver kWh. 
b. Grunngjald (mælisleiga innifalin). 

Af einfasamælum kr. 68,30 á ári. 
Af þrífasamælum kr. 136,60 á ári. 

c. Herbergisgjald kr. 68,30 á ári. 

Til herbergja í íbúð skal telja eldhús og öll herbergi, sem ætluð eru sem 
íveruherbergi. 

Herbergi, sem eru minni en 5 ferm. skal reikna sem hálft, en stærra en 25 
ferm., sem tvö. 

Þar sem meðalstærð herbergja í íbúð er minni en 10 ferm. má miða við 

samanlagt flatarmál þeirra, þannig að hverjir 10 ferm. jafngilda einu herbergi 
og 5 ferm., hálfu herbergi. 

C. Vélanotkun. 

Um kWh.-mæli á au. 114,2 hver kWh. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma, 

má krefjast lázmarksgjalds, er nemi andvirði 200 kWh. á ári á hvert KW í 

málraun véla. 
Um kW/kKWh.-mæli þannig reiknað, enda sé málraun véla yfir 40 kW: 

a. Aflgjald af mældu afli kr. 1241,00 á hvert kW á ári. 

Aflgjaldið miðast við mesta 15 mínútna meðalálag ársins. Á tímabilinu 
16. maí til 15. september er heimilt að leyfa kaupendum að auka aflúttekt 
sína um allt að 20% án þess að aflgjald hækki. 

b. Orkugjald: 
0—-2500 kKWh/kKW au. 39,6 hver kWh. 

2500—-4000 KWh/KW au. 32,8 hver kWh. 
Yfir 4000 KWh/KW au. 11,4 hver kWh. 

Um kWh.-mæli þannig reiknað, enda sé málraun véla yfir 40 kW: 
a. Aflgjald af uppsettu afli véla kr. 1 176,00 á hvert KW í málraun véla. 

b. Orkugjald: 

0—2500 kKWh/kKW au. 39,6 hver kWh. 
2500—-4000 kKWh/kKW au. 22,8 hver kWh. 
Yfir 4000 kKWh/kKW au. 11,4 hver kWh. 

Ofangreindir taxtar C2 og C3 fylgja kaupverði Rafveitu Vestmannaeyja á 
raforku, þannig að hlutfallsleg álagning rafveitunnar sé ávallt sú sama (þ. e. 
(40% á taxta C2.) Orkugjald miðast við, að meðalfasviksstuðull hvers mánaðar, 
hjá kaupanda sé ekki lægri en 0,85. Falli meðalfasviksstuðullinn niður fyrir 
þetta gildi skal kWh.-gjald umrædds mánaðar hækka um 2% fyrir hver hundr- 
aðshlutastig 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.
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D. Hitun. 

DI Um kWh.mæli á au. 23,5 hver kWh. til húshitunar (án söluskatts og verð- 

jöfnunargjalds.) 
D2 Um *Wh.-mæli á au. 33,5 hver kWh. til hitunar (með söluskatti og verðjöfnunar- 

gjaldi.) 

Skilyrði fyrir raforkusöln til hitunar eru: 

Að vélaafl, spennar og götulínur boli álagið, að dómi rafveitustjóra. Búnaði 

öllum sé hagað skv. fyrirmælum rafveitustjóra, en kostnaður af notanda. 
Að lagðar séu fram niðurstöður útreikninga um mestasamtímaafl og árs- 

orkuþörf húsrýmis þess, sem hita skal. 

F. Önnur raforkunotkun. 

F1 Raforku til suðu má selja Hl gisti- og veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra slíkra 

staða á au. 81,4 hver kWh. enda sé notkunin mæld með sérmæli og tæki fast- 
tengd. 

F2 Til nota um vinnulasnir við byggingar meðan á byggingu stendur um kWh-mæ!i 
á au. 144,4 hver kWh. 

Fá Til götu- og hafnarlýsingar á kr. 5053,00 hvert kW/ár uppsett afl. Rafveitan 
leggur til húnað t'1 lýsingarinnar og sér um viðhald hans. 

Fó Til götu- og út'lýsingar á kr. 2090,00 hvert kW/ár uppsett afl, enda eigi notandi 
allan búnaðinn til lýsingarinnar og sjái um viðhald hans. 

Alla aðra rafmagnsnotkun, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar 
gialdskrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A1. Þegar sérstaklega stendur á, má raf- 
veitustjóri þó með sambykki stjórnar veitustofnana selja raforku eftir sérstökum 

samningi víð kaupanda. 

I MÆLALEIGA. 

Rafveitustióri ákveður serð og stærð mælitækija fyrir hverja veitu. og er 

ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann. Leiga af mælum greiðist sem hér segir: 

1. Af einfasa kKWh.-mælum 80 A og minni ................ kr. 56,00 á ári 
2. Af þhrífasa KWh-mælum 60 A og minni ................ — 223.00 á ári 

3. Af þrífasa kKWh.-mælum (straumspennumælum) ........ — 377,00 á ári 
4. Af mestaaflsmælum 60 A og Minni ........00000 000... — 36200 á ári 
5. Af mestaaflsmælum yfir 100 A (straumspennumælum) „ — 570,00 á ári 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru hér, skal ársleiga vera sem næst 

20% af verði mælifækjanna. 
Le'gan innheimtist samtímis raforkugjaldinu. 

III. HEIMTAUGAGJÖLD. 

Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtang, er tengir húsveitu við veitu- 
kerfi Rafveitu Vestmannaeyja. He'mtaugargjaldið skal greitt við umsókn. 

Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar fyrir fullgerðar húsveitur og bráðabirgða- 

he'mtaugar fyrir byggingastaði.
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Aðalheimtaugar. 

Heimtaugagjöld fyrir aðalheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Málstraumur Stofngjald Lengdargjald 1) 

málraun kr. kr/m 

63 A einfasa 4. 987,00 145,00 

63 A Þþrífasa 5 396,00 145,00 

100 A þrifasa 8 560,00 183,00 

200 A þrífasa 17 880,00 215,00 
315 A þrífasa 26 950,00 Skv. kostnaði 

400 A Þþrifasa 34 220,00 — 

710 A þrífasa 60 750,00 — 

1200 A þrífasa 102 700,00 —- 

Bráðabirgðaheimtaugar. 

Heimtaugagjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi 

töflu. 

Lengdargjald 1)2) 

Jarðstrengur 

Málstraumur Stofngjald kr/m 

63 A einfasa 970,00 145,00 

63 A þrífasa 1360.00 145,00 
100 A þrífasa 1435,00 183,00 

A merkir málstraum stofnvara í amper. 

KVA merkir málraun spennis í kílóvoltamper, þegar um sér spennistöð er að 

ræða. 

Sér aðstæður óvenjulegar að hví er snertir fjarlægð húsveitu frá veitukerfi eða 

fyrirhugaða raforkunotkun húsveitunnar, skal heimtangargjald ákveðast samkvæmt 

sérstökum samningi hverju sinni. Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna 
tiltekinnar húsveitu og hún að mestu leyti notuð í þágu þeirrar húsveitu, skal eiganda 
veitunnar skylt að leggja til húsnæði eða lóð undir stöðina rafveitunni að 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 aðalheimtaus er að ósk notanda breytt úr loftlínuheimtaug 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 
miðar við gildandi gjaldskrá, begar breytingin fer frami. 

  

1) Lengd heimtaugar reiknast 2m inn fyrir húsvegg á þeim stað, sem rafveitan hefur samþykkt. 

Eigandi húseignar láti ganga frá röri til Ídráttar á heimtaug, sé tengistaður heimtaugarinnar 

ekki á útvegg. 

2) Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra innan lóðarmarka í jarðstrengs- 

heimtaug og fyrir hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlinuheimtaung.
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IV. OPNUNARGJÖLD. 

Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá ekki verið greitt, þannig að beita þurfi reglu- 
gerðarákvæðum um lokun, skal greiða fyrir enduropnun kr. 123,00. 
Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni tafarlaust lokað og verður 
hún eigi opnuð fyrr en notandi hefur greitt gjald, kr. 123,00 á skrifstofu rafveit- 

unnar. 
Fyrir uppsetningu á viðbótarmælitækjum, breytingar á mælingu, svo og önnur 
þjónusta, sem rafveitan veitir, að ósk notenda, skal greiða gjald, kr. 123,00. 

V. BREYTINGAR Á GJALDSKRÁ. 

Bæjarstjórn er heimilt að hækka eða lækka gjöld þau, sem ákveðin eru í 1., II. og 
HI. kafla þessarar gjaldskrár, um allt að 20%, enda sé breytingin staðfest af 
iðnaðarráðuneytinu áður en til hennar kemur. 
Gjaldskrá þessi er miðuð við raforkukaup samkvæmt samningi við Rafmagns- 

veitur ríkisins. Stöðvist flutningur raforku frá landi í samfleytt einn mánuð 
eða lengri tíma, hækkar rafmagnsverðið frá gildandi gjaldskrá um allt að 50% 
fyrir jafnlangan tíma. 

VI. ÝMIS ÁKVÆÐI. 

23.5% söluskattur, ásamt 19% verðjöfnunargjaldi til Rafmagnsveitna ríkisins og 
Orkubús Vestfjarða, er innifalið í gjaldskrá þessari, nema annað sé tekið fram. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 
og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast gildi 1. ágúst 1981, sbr. auglýsingu 
ráðuneytisins nr. 448, 1981 um breytingu á gjaldskrám rafveitna, og birtist til eftir- 

breytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama 
efnis, nr. 388 frá 28. maí 1981. 

Iðnaðarráðuneytið, 21. ágúst 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRÁ 

Rafveitu Akraness. 

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 

A.1. Með fastagjaldi ................0..0..000000.00... 0.881 0.039 14.25/m? 

A.2. Án fastagjalds ............0.0000 0000. 2.335 

B-HEIMILISN. OG FL. 

B.1. Heimilisnotkun ...............20...00 00... 0.663 0.155 56.58/herb. 

B.2. Mannvirkjagerð Akraneshöfn...............00.... 1.357 

C-VÉLANOTKUN 
C.1. Með fastagjaldi ........................00.0..2.. 0.881 0.515 187.97 

C.2. Með rofi 1.5 klst. á dag ........000000000.. 00... 0.663 
C.3. Stórnotkun (Afltaxti) .......0.000000. 0000... 0.212 2.127 116.35 

D-HÚSHITUN 
D.1. — Án rofs .........00.00000 00 0.449 
D.2. Með rofi 1 1/2 klst. á dag ................0....0... 0.251 
D.3. Með rofi 2 1/2 klst. á dag ..........0.00.0..00... 0.231 
D.4. Með rofi 4 1/2 klst. á dag .............00.0.0..00.. 0.185 
D.5. Með rofi 14 1/2 klst. á dag ...................0.. 0.131 
D.6. Sumarhitun með rofi 3. klst. á dag ............... 0.152 

E-ANNAÐ 

E.1. Sérsamningar ............00. 0000... 
E.2. Gatna- og hafnarlýsing .............0000000.0.. 

E.3. Lokun og enduropnun veitu ..........0000..0.0... 113.00 

MÆLA- OG ROFALEIGA 

10 Einfasa ............000000 000. 0.119 43.43 
ll Einfasa með rofa ......0..0.0.0000 0000... 0.652 237.98 
20 Þrífasa .....00.0.00000000 000 enn 0.476 173.74 
21 Þrífasa með rofa ...........2.00000n0 een. 1.009 368.28 
24 Þrífasa með 2 rofum .........0.000000 000... 1.247 455.15 
30 Þrífasa með aflmæli „...................0.000... 0.771 281.41 

Ákvæði og skýringar með töflu I. 

A. Lýsing. 

A. 1 Til lýsingar, og reiknast fastagjald af stærð húsnæðis í fermetrum. Reikna 

A. 

skal til fastagjalds, aðeins helming gólfflatar í göngum og geymslum. Í sjúkra- 
húsum, elliheimilum og vistheimilum fyrir börn skal reikna hálft fermetra- 
gjald, en ákvæði þetta nær ekki til starfsmannabústaða þessara stofnana. 

2 Til lýsingar og ýmissa nota, sem ekki verða felld undir aðra liði gjaldskrárinnar. 

B 108
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B.1 

B. 2 

Cc. 1 

a N9
 

B. Heimili og vinnuljós. 

Til heimilisnota og reiknast fastagjald af hverju herbergi sem ætlað er til 
íbúðar, og einnig eldhúsi. Herbergi sem er minna en 5 mé? reiknast sem hálft. 
Ef herbergi er stærra en 25 m? skal reikna hverja byrjaða 25 m? sem herbergi. 
Til véla og vinnuljósa, fyrir hús sem eru í byggingu, einnig til véla við Akra- 
neshöfn. Eftir þessum lið má einnig selja raforku um tengla við Akraneshöfn. 
Gjaldið miðast við hverja byrjaða 12 tíma og alli að 40% ástimplaðri flutn- 
ingsgetu tengla er verða 3x32 A. og 3x50 A. 220 V. 

C. Vélar. 

Til véla og tækja í iðnaði, verslun og þjónustugreinum. Fastagjald reiknast á 
hvert kKW. í ástimpluðu rafafli fastra vinnnvéla. Eftir þessum lið má einnig 
selja raforku án fastagjalds til eldunar og þvottatækja í sjúkrahúsum, elli- 

heimilum, vistheimilum fyrir börn og gisti- og veitingahúsa. 
Til véla í matvælaiðnaði, þar sem uppsett afl fastra vinnuvéla er yfir 40 kW. 
og árlegur nýtingartími eigi skemmri en 1200 klst. á hvert uppseti kW. þeirra. 
Rafveitan áskilur sér rétt til að rjúfa strauminn í allt að 17 klst. á dag á tíma 
mesta álags. Eftir þessum lið má einnig selja raforku til rafsuðu málma. 
Til atvinnutækja með meira en 40 kW. ársafl. Gjaldstofn fastagjalds er afl- 
úttak í kílóvöttum. Ársafl reiknast hæsta meðalafi í 15 mín. 

E. Annað. 

Ef sérstaklega stendur á getur notandi leitað eftir sérstökum samningi um 
raforkukaup. Rafveitustjóra er heimilt að leyfa tengingu einstakra tækja við 
kerfi rafveitunnar án mælis, um stundarsakir, að því tilskildu að greiðsla 
komi fyrir í samræmi við áætlaða notkun tækisins. 
Bæjarstjórn ákveður greiðslur fyrir gatna- og hafnarlýsingu að fengnu áliti 
Rafveitunefndar. 

3 Hafi gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari ekki verið greidd svo að til lokunar 
veitu hafi komið, skal taka gjald fyrir enduropnun samkvæmt bessum lið. Ef 
við skoðun finnast óleyfileg eða of stór vör í veitu skal henni lokað tafarlaust 
og ekki má opna hana aftur fyrr en úr hefur verið bætt og gjald samkvæmt 
þessum lð greitt á skrifstofu rafveitunnar. 

Tafla 2. Tenging við veitukerfið (heimtaugar). 

Flutningsgeta Tengigjald jarðstrengsh. 
Málstraumur aðalvara miðuð við stærð allt að 15 m eða loftlh. 

Gjaldskrárliður nr. 220 V. kerfi Amp. 380 V. kerfi Amp. aðalvara KVa. allt að 30 m. kr 

201 2x35 1x35 7 1 823,00 
202 2x60 1x60 13 2 188,00 
203 3x60 22 2 733,00 
204 3x100 3x60 38 3 703,00 
205 3x100 66 5 402,00 
206 2... 2x200 76 6 007,00 
207 53x350 3x200 132 9 403,00 
208 3x350 231 15 407,00 
209 Bráðabirgðaheimt. 1x35 Amp. 677,00 
210 Bráðabirgðaheimt. 3x35 Amp. 1353,00 
211 2... Bráðabirgðaheimt. 3x60 Amp. 2 320,00 
212 Tenging við Akraneshöfn 87,00
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Tafla 3. Tenging við veitukerfið (spennistöð). 

Gjaldskrárliður nr. Stærð spennis kVa. Tengigjald kr. 

301 150 12672,00 

9.02 300 25 348,00 

303 500 36 967,00 

804 600 40 322,00 
805 800 59 148,00 

Ákvæði og skýringar með töflu 2 og 8. 

a. Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar eða spennistöðvar fyrir 
húsveitu. 

b. Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við stíg eða götu stystu greið- 
færu leið að varkassa eða töflu. Yfirlensdargjald jarðstrengs reiknast á hvern 
metra umfram fyrstu 15 m. þannig: Vj==(83,00-}0,17 x KVA) kr/m. og yfirlengd 
loftlínu umfram fyrstu 30 metrana Yj==(55,50-}0,12 x KVA) kr/m. að viðbættum 

kr. 986,00 á hvern stólpa í umframlínu. 
c. Óski húseigandi eftir að flutningsgeta heimtaugar verði aukin skal greiða fullt 

gjald fyrir hina nýju heimtaug að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri, hvoru- 
tveggja miðað við gildandi gjaldskrá, þegar breytingin er gerð. Húseigandi skal 
kosta breytingar á stofntaug innanhúss, sem þessu kann að vera samfara og 
taka á sig annan kostnað er af þessu leiðir. 

d. Tengigjald samkvæmt töflu 3 skal reikna þegar spennistöð er byggð að mestu 
eða öllu leyti í þágu eins notanda. Skal notandi leggja til lóð eða húsnæði fyrir 
stöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra. Húsnæðið skal 
fullnægja öllum kröfum um gerð spennistöðvarhúsa. Kostnaður notanda við 
gerð húsnæðis kemur til frádráttar tengigjaldi. Þó aldrei meir en tengigjaldi 
nemur. 

e. Þessi gjaldskrá tengigjalda gildir í skipulögðum hverfum innan Akraneskaup- 
staðar. Í óskipulögðum hverfum greiðist tengigjald samkvæmt kosinaði. Tengi- 
gjald fellur í gjalddaga þegar setningu heimtaugar eða byggingu spennistöðvar 
er lokið. 

Mæla- og rofaleiga. 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja og klukkurofa, sem nota skal 
fyrir hverja veitu, og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann. Ef raunstuðull 
á mælistað verður lægri en 0,9 miðað við 15 mínútna meðalgildi afls, er rafveitunni 

heimilt að miða við voltamper (V. A.). Við fasviksjöfnun skal viðhafa raðtengingu 
(duo-tengingu) eða samhliðatengingu með sperru fyrir 1050 Hz. 

D. Hitun. 

D. 3 Eftir þessum lið má einnig selja raforku með blönduðu rofi, þannig að hluti 
notkunar sé rofin í 14% klst. á sólarhring, en á móti sé a.m.k. jafn mikið afl 

órofið. 
D. 6 Fyrir notkun sem eingöngu fer fram á tímabilinu frá 1. maí til 15. okt. ár hverl. 

Einnig má selja eftir þessum lið orku sem rafveitunni er heimilt að rjúfa að 

vild. 

Öll sala raforku til hitunar er háð ákvörðun rafveitustjóra og rafveitunefndar 
m.a. með tilliti til: 

a. Að raforka sé aflögu vegna almennrar noikunar (forgangsorka). 
b. Að vélaafl, spennar og rafstrengir þoli álagið.
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c. Verðlags og hagkvæmni slíkrar sölu og miðast verðið við útsöluverð diselolíu 
á hverjum tíma. 

d. Að straumur sé rofinn á tilskildum tíma með sjálfvirkum búnaði og kosti not- 
andinn tengingu slíks búnaðar og greiði leigu af honum. 

e. Að tæki, lagnir og allur hitabúnaður sé samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, 
og settum reglum. Ofnar séu fasttengdir, hafi rofa og hitastilla. 

f. Að notkun sé eigi minni en 6000 kWst. á ári. Undanþegin þessu ákvæði er liður 
D. 1. Ef notkun er minni er rafveitunni heimilt að krefjast gjalds fyrir 6000 
kWst. á ári, eða færa notkunina yfir á lið D. 1. 

gs. Að notendur fái skriflegt leyfi (hitaleyfi) fyrir slíka notkun. Ef tvö ár líða frá 
útgáfu hitaleyfis, en notkun ekki hafin, fellur leyfið úr gildi. 

Ýmis ákvæði. 
Hækki innkaupsverð á raforku er Rafveitunefnd heimilt að hækka gjaldskrá 

þessa um allt að 60% af þeirri hækkun. Breyting og hækkun gjaldskrár samkvæmt 
ofanrituðu, er því aðeins gild að komi til samþykki Iðnaðarráðuneytisins. 

Sölugjald 23,5% og verðjöfnunargjald 19% samkvæmt lögum, eru innifalin í 
rafmagnsgjöldum samkvæmt töflu 1 í gjaldskrá þessari, nema á liðum D (húshitun), 
sem eru undanþegnir gjöldum þessum. 

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 taka gildi 1. ágúst 1981, sbr. 
auglýsingu ráðuneytisins nr. 448, 1981 um breytingu á gjaldskrám rafveitna, og birtist 
til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjald- 

skrá sama efnis nr. 389 20. júní 1981. 

Iönaðarráðuneytið, 21. ágúst 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 547. 21. ágúst 1981. 
GJALDSKRÁ 

Rafveitu Sauðárkróks. 

1. RAFORKA. 

Rafveita Sauðárkróks selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

Taxti A—1 Orka til almennrar lýsingar ................ kr. 1,50 kWh. 
Mælaleiga samkv. kafla TI. 

A—2 Orka til lýsingar þar sem ekki verður 
mælingu við komið (lágmark 2 kW.) ...... — 2350,00 árskW. 

Taxti B—1 Orka til almennrar heimilisnotkunar, svo og 
til sjúkrahúsa, vistheimila, hótela og hlið- 
stæðra stofnana ........00000.0. 000... — 0,81 kWh. 

Lágmarksgjald #............0.0020000000... — 11,95 á mán. 
Leiga af mælum ekki tekin.
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Taxti C—1 Orka til véla og mannvirkjagerðar ........ kr. 1,50 kWh. 
Mælaleiga samkv. kafla II. 

C—2 Orka samkv. 15 mín. meðalaflsmælingu .. — 0,26 kWh. 
- aflgjald (lágmark 20 KW.) ............ — 1062,00 árskW. 
Mælaleiga samkv. kafla II. 
Ef ekki er unnt að mæla notað afl, miðast 
aflgjald við málraun véla. 

Taxti D—1 Orka til húshitunar, roftimi 2x1,5 klst. á dag 
án söluskatts ...........00000.00..... — 0.19 kWh. 
Mælaleiga samkv. kafla Il. 

D—2 Önnur hitanotkun, roftími 2x1,5 klst. á dag — 0,26 kWh. 
Mælaleiga samkv. kafla II. 

D—3 Orka til næturhitunar, eða hliðstæðra nota, 
roftími allt að 13 klst. á sólarhring ...... — 0,21 kWh. 
Mælaleiga samkv. kafla II. 

Um framangreinda hitagjaldskrárliði gilda eftirfarandi ákvæði: 
Minnsta ársnotkun sé 6000 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 samkv. reglum, sem gilda um mæla. 
c. Að hitatæki, lagnir og búnaður sé samkv. fyrirmælum rafveitunnar, 

ofnar og önnur hitatæki fasttengd. 

II. MÆLALEIGA. 

Rafveitustjóri ákveður stærð og serð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja veitu, 
og er ákvörðun sú skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu sem hér segir: 

1. Af einfasa mælum 30 amp. og minna ..........00000... kr. 3,90 á mán. 
2. Af þrífasa mælum 50 amp. og minna ........00000.0.... — 6,60 á mán. 
3. Af þrífasa mælum 50—-100 amp. ....c.ccceceees sr — 9,25 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 1,5 m. skal greitt yfirlengdargjald eins og taflan sýnir: 

Jarðstrengur 

Málstraumur Lágmark Yfirlengd 

stofnvara kr. kr/m 

63 A Í-fasa ....000000.0.. 3 985,00 127,00 

63 A 3-fasa 200... 4 720,00 127,00 

100 A 3-fasa .....0000 s.n 6 150,00 175,00 

125 A ð-fasa .....00.000000.00..... 7 690,00 195,00 

200 ÁA ð-fasa .....000000 000... 12 025,00 264,00 
300 A ð-fasa „00... 17 380,00 478,00
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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 samkv. kostnaði. 
Lengd jarðlinuheimtaugar 60—-200 A reiknast frá stystu greiðfærri leið að lóðar- 

mörkum. Lengd stærri jarðlinuheimtauga reiknast frá varkassa að rofalínudreifistöð. 
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 hag- 
kvæmara þykir að dómi Rafveitu Sauðárkróks. 

Þegar lóð er lögð til, er það gert Rafveitunni að kostnaðarlausu og hlýta ber 
skilmálum hennar um stærð og staðsetningu söðvarinnar. Þegar húsnæði fyrir 
spennistöð er lagt til, t. d. innan þess húsrýmis er umsækjandi hefur til umráða, 
svo sem í fiskverkunarhúsum, fiskimjölsbræðslum, iðnaðarhúsnæði, verslunarhúsnæði 

0. s. frv. skal staðsetning þess ákveðin með samþykki Rafveitunnar í hverju tilviki 
og skal húsnæðisaðstaðan fullnægja þeim kröfum sem gerðar eru um húsnæði til þess- 
ara nota. Húsnæðið — nuppsteypt hús — er lagt Rafveitunni til að kostnaðarlausu, 
en hún sér um allan kostnað við fullnaðarfrágang húsnæðisins eftir nánara samkomu- 
lagi þar um, hverju sinni. 

Ósk: húseigandi eftir, að heimtaug verði breytt úr 1-fasa heimtaug eða flutn- 
ingsgeta jarðstrengsheimtaugar verði aukin, skal hann greiða fyrir breytingarnar 
samkv. kostnaði, hó aldrei minna en mismun á heimtaugargjaldi samkvæmt gjaldskrá. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum innan lögsagnarumdæmis Sauðár- 
króksbæjar. Sé um óskipulagt svæði að ræða, eða aðstæður óvenjulegar, er heimilt 
að krefjast sérstaks aukagjalds af húseiganda eða gera honum að greiða fyrir 
heimtaugina samkvæmt kostnaði, en gera skal honum aðvart um það fyrirfram. 

IV. OPNUNARGJÖLD. 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 
komið fyrir veituna, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 53,00. 

2. Ef fundin eru við skoðun óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað tafarlausi, 
og verður hún eigi opnuð aftur fyrr en notandi hefur greitt kr. 53,00 gjald 
á skrifstofu Rafveitunnar. 

Söluskaltur 23,5% auk 19% verðjöfnunargjalds, til Rafveitna ríkisins og Orkubús 
Vestfjarða, samtals 42,5% er talin með í upphæð gjalda þeirra sem um ræðir í 
I kafla gjaldskrár þessarar, nema á Taxta D—1. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist 
hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1981, sbr. auglýsingu ráðuneytisins nr. 448, 1981 
um breytingu á gjaldskrám rafveitna. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá 
sama efnis nr. 390 20. júní 1981. 

Iðnaðarráðuneytið, 21. ágúst 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRÁ 

Rafveitu Reyðarfjarðar. 

Í. GJALDSKRÁRLIÐUR. 

1. Lýsing. 

Rafveita Reyðarfjarðar selur raforku á því verði, sem hér segir: 

1.1 Fast gjald „...........0000000.0.. 0... F1 
Orkugjald .........0000 000... AR 2,26 kr. á kWst. 

12 Fast gjald .............200... 0... FI4F2 
Orkugjald  .............00. 00. 104,5 aur. á kWt. 

2. Notkun til heimilisþaría. 

2.1 Fast gjald ...........020000 0000... FILF3 
Orkugjald ..........0000000 0000... 66,9 au. á kWst. 

3. Vélanotkun. 
3.1 Fast gjald ...........220.0000 0... 0... FI--F2 

Orkugjald ............20200 00... 128,2 aur. á kWst. 
Lágmarksgjald ...............0.0.00 0... 0... 18XF1 á ári 

3.2 Aflgjald lágmark 3 KW .........00.0000... 2 785,46 kr. á ári 
Aflgjald frá 35 KW .....0...00 00 943,68 kr. á kW á ári 
Fasi gjald ..............000 0000... FI4F3 
Orkugjald ...........2.00.. sess 31,97 aur, á kWst. 

3.3 Aflgjald umfram 5 KW ........0.00.00000.. 835,64 kr. á kW á ári 
Fast gjald ................00200 0... 0... FILF3 
Orkugjald .............2000.0 0... 26,50 aur. á kWst. 

3.4 Til súgþurrkunar .........0....00.000000... 0... 
Fast gjald ..............0.000 00... Fi 
Orkugjald ............00000 000... 31,97 aur. á kWst. 

4.1 Fast gjald ..............0.2200..... FI-F4 
Orkugjald ............0..200000n ns 50,15 aur. á kWst. 
Roftími allt að 1 klst. á dag. 

42 Fast gjald .............0000 0000 FI-4F4 
Orkugjald ...............2000... ven 21,57 aur. á kWst. 
Roftími allt að 3 klst. á dag. 

£.3 Fast gjald ...........0....00.0.0.0.0 FI--F4 
Örkugjald (...............2. 20... 11,50 aur. á kWst. 
Roftimi allt að 15 klst. á dag. 

5. Utanhússlýsing. 
ö.1 Fast gjald ...........2.000.000..0 0 ven Fi 

Orkugjald ........... SRI 66,90 aur, á kWst. 

Skilgreiningar og ýmis ákvæði. 

Föst gjöld. 
Fl .........000000 15,80 kr. á mán. 
F2 a) Verslanir, skrifstofur, vinnustofur o. þ. h. .... 49,7 aur. á m? mán. 

b) Gangar, geymslur 0. þ. h. .......0.00000..0... 26,1 aur. á m? mán. 
EP 2000 5,04 kr. á gj.e. mán.
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Gjaldeiningar eru: 
a) Fyrir fjölskylduheimili. 

Hvert herbergi notað eða ætlað til íbúðar, en ekki ganga, baðherbergi né geymslu. 

Herbergi 5m? eða minna reiknast hálft, 25 m? eða stærra tvö. 
b) Fyrir félagsheimili, skóla, gistihús o. þ. h. 20 m? mælt innan útveggja. 

c) Fyrir fiskvinnslustöðvar, iðnaðar- og iðjuhús o. þ. h. 30 m? fyrir vinnslurúm, 

40 m? fyrir geymslurúm. 
d) Fyrir útihús vegna búrekstrar. Fyrstu 50 m? eða minna, ein gjaldeining, hverja 

næstu 100 m? ein gjaldeining. 

F4 Hvert uppsett kW .......000000000r sanns 65,85 kr. kW á ári. 

6. Hitun. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 

a) Að notandi setji á sinn kostnað klukkurofa fyrir hitalögnina og kosti viðhald 

þeirra. 
b) Að vélaafl, götulínur og spennar þoli álag að dómi rafveitustjóra. 
ec) Að hitalagnir, þar með talin öll tæki séu gerð samkvæmt fyrirmælum rafveitu- 

unnar, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum og hitastillar notaðir. 
Ef fasviksstuðull hjá notanda er lægri en 0,8 skal hann gera ráðstafanir á sinn 

kostnað til þess að hækka fasviksstuðulinn upp í það gildi. Notandi greiðir hærra 
verð fyrir raforku með fasviksstuðul undir 0.8. 

TI. OPNUNARGJÖLD. 

Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt svo að til lokunar hafi 
komið fyrir veitu skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 135,00. 

Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun skal veitunni lokað og ekki 
opnuð aftur fyrr en notandi hefur greitt kr. 72,00 á skrifstofu rafveitunnar. 

II. HEIMTAUGAGJÖLD. 

Af hverri húsveitu, sem tengd er við rafveituna, skal greiða heimtaugargjald sem 

hér segir: 

Grunngjald af hverri heimtaug  ..............000000... kr.  27,70 
Auk grunngjalda skal greiða 10% af hverju þús. að ....  — 1990,00 

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 loftlínu meiri en 60 metrar 

og gildleiki víra meiri en 3X70q og skal húseigandi greiða kostnað af því sem 
umfram er. 

Ef lagðar eru fleiri en ein heimtaug að sama húsi skal greiða allan kostnað af 
síðari heimtauginni eftir reikningi. 

Söluskattur og verðjöfnunargjald eru innifalin í öllum gjaldskrárliðum nema 
raforku til húshitunar. 

Gjaldskrá þessi sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orku- 
lögum nr. 58 29. april 1967 staðfestist hér með til að taka gildi 1. ágúst 1981, sbr.
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auglýsingu ráðuneytisins nr. 448 1981, um breytingu á gjaldskrám rafveitna, og birtist 
til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá 
sama efnis, nr. 391 20. júní í981. 

iðnaðarráðuneytið, 21. ágúst 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir. 

21. ágúst 1981. Nr. 549. 
GJALDSKRÁ 

Rafmagnsveitna ríkisins. 

RAFORKUVERÐ, YFIRLIT. 

Gjaldskrárliðir Grunnverð Verðjöfnunargj. Sölugjald Samtals 

A.1 Almenn notkun 

Orkugjald 57,20 10,90 13,40 81,50 aur/kWh 
Fast gjald F1 277,00 54,00 65,00 396,00 kr/ári 

A.2 Vinnuljósanotkun 
Orkugjald .. 85,80 16,30 20,20 122,30 aur/kWh 
Fast gjald F 1  977,00 54,00 65,00 396,00 kr/ári 

A.3 Utanhússlýsing 
Orkugjald .. 49,60 9,40 11,70 70,70 aur/kWh 
Fast gjald F 1 271,00 54,00 65,00 396,00 kr/ári 

A.4 Sumarbústaðir 
Orkugjald .. 37,60 0 0 37,60 aur/kWh 
Fast gjald F 3 1188,00 0 0 1188,00 kr/ári 
Fast gjald F1 277,00 54,00 65,00 396,00 kr/ári 

A.5 Markaflmæling 
Orkugjald .. 18,60 0 0 18,60 aur /kWh 
Afl Lm. 4 KW 3089,00 588,00 725,00 4 402,00 kr/ári 
Afl 5-20 KW. 428,00 82,00 100,00 610,00 kr/kW/ári 
Orkugj. yfirn. 57,20 10,90 13,40 81,50 aur/kWh 

B.1 Aflmæling 
Orkugjald BR 22,10 4,20 5,20 91,50 aur/kWh 
Aflgj. 12 kKW 82392.00 1560,00 1932,00 11 724,00 kr/ári 
Aflgj/kW 686,00 130,00 161,00 977,00 kr/kW/ári 

B.2 Súgþurrkun 
Orkugjald 13,10 2,50 3,10 18,70 aur/kWh 
Aflgj/kW 228,00 44,00 53,00 325,00 kr/kW/ári 

C.1 Hitun — Íbúðarhúsnæði 
Orkugjald 25,40 0 0 25,40 aur/kWh 
Fast gjald F 3 1188,00 0 0 1188,00 kr/ári 

B 109
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Gjaldskrárliðir Grunnverð Verðjöfnunargj. Sölugjald Samtals 

C.2 Hitun — íbúðarhúsnæði 

Orkugjald .. 17,60 0 0 17,60 aur/kWh 

D.i Hitun — annað en íb.húsn. 

Orkugjald .. 37,60 0 0 37,60 aur/kWh 
Fast gjald F 3 1188,00 0 0 1188,00 kr/ári 

D.2 Hitun — annað en íb.húsn. 

Orkugjald .. 24,10 0 0 24,10 aur/kWh 

Lokunargj. .. 151,00 0 0 151,00 

Ath.: Orkugjald er í aurum en annað í krónum. 

I. SMÁSALA. 

A. GJALDSKRÁRLIÐIR. 

Rafmagnsveitur ríkisins selja raforku í smásölu á þann hátt og við því verði, sem 

hér segir: 

A. 1 Almenn notkun. 

Öll almenn notkun, svo sem heimilisnotkun, lýsing, smávélanotkun og öll önnur 
notkun ótalin annars staðar. 
Orkugjald .........0.200000.0eenseserr rn 81,50 au/kWh 
Fastagjald 1XF1 .......0.0.000000 0... 0... 396,00 kr/a 

A. 2 Vinnuljósanotkun, 

Öll skammtímanotkun og notkun til vinnuvéla, vinnuljósa og annars við mann- 
virkjagerð, svo og við breytingar á eldri mannvirkjum. 
Orkugjald .........00.00000eeeeneesssn 122,30 au/kWh 
Fastagjald 1XF1 ...........00000000 0000. n. 396,00 kr/a 

A. 3 Utanhússlýsing. 

Öll sérmæld utanhússlýsing. 
Orkugjald ..........000000.0n esne 70,70 au/kWh 

Faslagjald 1IXF1 ............0.00000. 0. essa 396,00 kr/a 

A. 4 Sumarbústaðanotkun. 

Öll notkun í sumarbústöðum og sumarbúðum. 
Orkugjald ..........002000000 s.s ss 37,60 au/kWh 
Fastagjald 4XF1 ............00.0000 0000... 1584,00 kr/a 

A. 5 Markmæling. 

Allur almennur búrekstur. 
Aflgjald, lágmarksstilling 4 KW ........00.000.0000.. 4 402,00 kr/a 
Aflgjald umfram 4 kW að hámarksaflstillingu 20 kW 610,00 kr/kW/a 
Orkugjald af allri notkun .........000000000..0.0 00... 18,60 au/kWh 
Orkugjald af notkun umfram aflstillingu ............ 81,50 au/kWh 

Heimilt er að selja raforku til búrekstrar samkvæmt öðrum liðum ef hagkvæmara 
þykir.
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B. 1. Aflmæling. 

Öll meiri háttar véla- og iðnaðarnotkun. 
Lágmarksaflgjald, 12 KW ......00000000.0.000... 11 724,00 kr/a 

Aflgjald umfram 12 KW .....000000000. 000... 977,00 kr/kW/a 
Orkugjald ........000000000 00... 31,50 au/kWa 

B. 2. Súgþurrkun. 

Til súgþurrkunar á tímabilinu 1. júní til 31. okt. 

Aflgjald 0... 325,00 kr/kW/a 

Orkugjald .......0.0000000 000... 18,70 au/kWh 

C. 1. Hitun. 

Til hitunar á íbúðarhúsnæði. 
Orkugjald .........000000 0000 ns 25,40 au/kWh 
Fastagjald 3XF1 ......000000000 000... 1188,00 kr/a 
Roftími er allt að 2X1% klukkustund á dag. 

C. 2 Hitun. 

Til hitunar á íbúðarhúsnæði. 
Orkugjald .........002000 0000 nn sen... 17,60 au/kWh 
Roftími er allt að 15 klukkustundir á dag. 

D. 1 Hitun. 

Til hitunar á öðru en íbúðarhúsnæði. 

Orkugjald .........00000000. esne. 37,60 au/kWh 

Fastagjald 3XF1 .......000000000 00... 1188,00 kr/a 

Roftími er allt að 2<1% klukkustund á dag. 

D. 2 Hitun. 

Til hitunar á öðru húsnæði en íbúðarhúsnæði. 
Orkugjald .........0000.00. 000... 22.00 au/kWh 

Roftími allt að 15 klukkustundir á dag. 

Gjald fyrir lokunaraðgerðir á veitu vegna vanskila eru samtals kr. 151,00. 

SKILGREININGAR OG ÝMIS ÁKVÆÐI. 

1. Utanhússlýsing. 

Rafmagnsveitur ríkisins sjá um uppsetningu utanhússlýsingarkerfa samkvæmt 

ósk notanda, sem greiðir allan stofnkostnað. 
Allt eðlilegt viðhald lýsingar annast Rafmagnsveitur ríkisins á sinn kostnað. 

2. Sumarbústaðanotkun. 

Orkuverð A. 4 fylgir orkuverði D. Í. 

3. Markmæling. 

Liður A. 5 er fyrir heildarorkusölu til bændabýla samkvæmt opinberri skráningu 
og skilgreiningu þar um. Aðrir gjaldskrárliðir eru ekki veittir samhliða honum svo 

sem súgþurrkun eða húshitun.
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4. Aflgjaldsmæling. 

Aflgjald sé ákveðið samkvæmt mælingu miðað við 15 mín. meðalgildi afls. 
Gjaldskylt afi hvers almanaksárs er meðaltal fjögurra hæstu mánaðargilda en 

hjá fiskibræðslum, fiskmjölsverksmiðjum og hliðstæðri notkun, meðal tveggja 
hæstu mánaðargilda. Álestur fari að jafnaði fram í byrjun hvers mánaðar. 

Lágmarksaflgjald sé miðað við 12 kW afl. Notanda með lægra meðalgildi afls er 
þó heimilt að kaupa raforku samkvæmt lið B. 1, enda greiði hann þá lágmarksafl- 
gjaldið. 

5. Véla-og tækjanotkun. 

1. Ef úttekið launafl hjá notanda nemur meiru en 50% af mestu útteknu raunafli 
á ári, miðað við 15 mín. meðalgildi afls, skal hann gera ráðstafanir á sinn kostn- 
að til þess að færa það niður í framangreint hlutfall. Rafmagnsveiturnar geta 
krafið notanda um sérstakt gjald fyrir launafi sé framangreint hlutfall yfir 
50% (Cos # undir 0,9), þar til úr hefur verið bætt. 

2. Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna og annarra tækja, er valda tilfinn- 
anlegum truflunum, um lengri eða skemmri tíma eftir aðstæðum hverju sinni. 

6. Takmörkun á vali gjaldskrárliða o. fl. 

Þegar um sérstakar aðstæður er að ræða, svo sem tímabundna notkun mikils afls, 

geta Rafmagnsveitur ríkisins takmarkað val notanda við ákveðna gjaldskrárliði eða 
gert sérstaka samninga um skilyrði fyrir tengingu. Þar sem framleiðslukostnaður orku 
er sérstaklega hár, svo sem á dieselstöðvasvæðum, eða flutningsgeta og/eða spenna- 
afl 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. 

Sölugjald 23,5% og verðjöfnunargjald 19% eru innifalin í öllum gjaldskrár- 
liðum nema orkugjöldum til húshitunar í liðum A. 4, A. 5, C. 1, C. 2, D. 1 og D.2 og 
tilsvarandi fastagjöldum. 

Gjaldskrárverð breytast til samræmis við þær breytingar, sem kunna að verða 

á þessum gjöldum. 

II. HEILDSALA. 

1. gr. 
Gjaldskrá þessi gildir um sölu til héraðsrafmagnsveitna og er miðuð við afhend- 

ingu orkunnar á einum stað í nánd við mörk orkuveitusvæða þeirra. 
Í gjaldskrá þessari eru tilgreindir mánuðir og ár — almanaksmánuðir og 

almanaksár. 

2. gr. 
Rafmagnsgjald. 

Aflgjald ...........0.002 000 622,00 kr. á árskW 
- Orkugjald fyrir fyrstu notkun allt að 2500 klst. nýt- 
ingartíma á árskW ............00.00. 000... 19,9 aurar á kW 
Fyrir notkun milli 2500 og 4000 klst. nýtingartíma á 
árskW  ...........0.00000 00 11,4 aurar á kW 
Fyrir notkun umfram 4 000 klst. nýtingartíma á árskW 5,7 aurar á kW 

3. gr. 
Gjöld samkvæmt 2. gr. miðast við að rafmagnið sé afhent á 33 eða 66 málspennu. 

Sé afhendingarspennan lægri hækka öll gjöld samkvæmt 2. gr. um 5%.
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4. gr. 
Aflmæling. 

Með árskW í gjaldskrá þessari er átt við meðaltal fjögurra hæstu mánaðarálags- 
toppa ársins, mældra sem 30 mínútna meðalálag á afhendingastað. 

„ Ó. gr. 

Ársnýting. 

Ársnýtingartími í klukkustundum er raforkunotkun eins almanaksárs í kWh. 
deilt með þeim álagstoppi í kW, sem greiða skal fyrir. 

6. gr. 

Ákvörðun aflsgjalds. 

Rafmagnsveiturnar áætla í samráði við kaupanda aflnotkun komandi árs og er 
það umsamið afl sama tímabils. Reynist mesta aflnotkun verða minni, skal þó kaup- 

andi greiða fyrir minnst 80% af umsömdu afli. 

7. gr. 
Fasviksstuðull. 

Gjaldskráin miðast við, að meðalfasviksstuðull hvers mánaðar hjá kaupanda sé 

ekki lægri en 0,85. Falli meðalfasviksstuðullinn niður fyrir þetta gildi, skal kílówatt- 
stundarverð skv. 2. gr. umrædds mánaðar hækka um 2% fyrir hvert hundraðshluta- 
stig eða meiri hluta úr stigi, sem meðalfasviksstuðull mánaðarins fer niður fyrir 

slíkt lágmark. 

8. gr. 
Greiðsluskilmálar. 

Rafmagnsveiturnar áætla í samráði við kaupanda ársgreiðslu hans miðað við 
umsamið afl og áætlaða orku og skal þeirri upphæð skipt í mánaðarlegar greiðslur. 
Mánaðargreiðslurnar falla í gjalddaga fyrsta dag hvers mánaðar eftir á, og eindagi 
er í lok þess mánaðar. Lánavextir greiðast af fyrsta mánuði skuldar en vanskilavextir 
eftir eindaga, hvort tveggja samkvæmt almennum reglum Seðlabanka Íslands um 
hæstu leyfilega vexti á hverjum tíma. 

Rafmagnsveilurnar 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 fyirrvara. Gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má 
taka lögtaki á kostnað kaupanda sbr. 76. gr. Orkulaga nr. 581, 1967. 

TIT. HEIMTAUGARGJALD Í ÞÉTTBÝLI 

Heimtaugagjöld Rafmagnsveitna ríkisins í kaupstöðum, kauptúnum og þorpum, 
tengd veitusvæðum Rafmagnsveitnanna og með fasta íbúatölu 50 eða fleiri, samkvæmt 
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 vænlegri 
raforkunotkun næstu 5 árin, ásamt gerð og notkun húsnæðis. Teikning af húsnæð- 
inu fylgi heimaugarumsókn. Heimtaugargjald skal greitt að fullu áður en verk 
er hafið. 
Ein heimtaug er lögð að eign eða eignum á hverri lóð og greiðist heimtaugar- 
gjald af hverri heimtaug eða spennistöð sem hér segir: 

að
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2.1 Heimtaug. 
Gjald af yfirlengdi) 

Varstærð Stofngjald Jarðstrengur Loftlina 

Amp. kr. kr/m kr/stólpa 

63 einfasa ....0..000.000.. 5508 140 
63 þriggjafasa .......... 5935 140 

100 þriggjafasa .......... 9417 175 
200 þriggjafasa .......... 18 790 205 
315 þriggjafasa .......... 29 598 258 
400 þriggjafasa .......... 37 602 Samkv. kostn. 
710 KVA spst. .....00.0... 66 729 — 
1200 KVA spst. .......... 112 774 — 
Stofnvarkassi tengdur við 

loftlínu (sjá lið 3.2) ........ 1325 

2.2 Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðamörkum við götu, stystu greiðfæra 

2.3. 

24 

leið að varkassa á útvegg götuhliðar hússins. Teljist hagkvæmara að hafa varkassa 

á innvegg skal leita samþykkis Rafmagnsveitnanna um gerð og frágang pípu, 
sem heimtaugarstrengurinn verður dreginn í. Af jarðstrengsheimtaug með flutn- 
ingsgetu 200 A og 315 A greiðist yfirlengdargjald af vegalengd frá stofnvarkassa 
að rofa í dreifistöð að frádregnum 25 m í lóð. Af vegalengd umfram 12óm 
í götu greiðist ekki yfirlengdargjald, sjá þó lið 24. Lengd loftlínu heimtaugar 
reiknast frá næsta stólpa í götulínu, stystu greiðfæra leiða að varkassa. 

Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja spennistöð að mestu eða öllu leyti, fyrir 
einn notanda, skal hann leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir 
því sem hagkvæmara þykir að dómi Rafmagnsveitnanna, með hliðsjón af tækni- 

legum aðstæðum, hverju sinni. 
Þegar lóð er lögð til, er það gert Rafmagnsveitunum að kostnaðarlausu og 

hlíta ber skilmálum þeirra um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. Þegar húsnæði 
fyrir spennistöð er lagt til, t. d. innan þess húsrýmis er umsækjandi hefur til 
umráða, svo sem í fiskverkunarhúsum, fiskimjölsbræðslum, iðnaðarhúsnæði, 
verslunarhúsnæði o. s. frv., skal staðsetning þess ákveðin með samþykki Raf- 
magnsveitnanna í hverju tilviki og skal húsnæðisaðstaðan fullnægja 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 nánari samkomulagi þar um, hverju sinni. 

Telji Rafmagnsveiturnar að auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða stækka 
spenni, eða notandi óskar eftir þeirri aukningu skal notandi greiða helming 
kostnaðar samkvæmt heimtaugargjaldskrá fyrir íbúðahús, en allan kostnað 
samkvæmt kostnaðarreikningi, fyrir iðnaðar- og verslunarhús o. þ. h. 

Fyrir bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í byggingu skal greiða sem hér 
segir: 

Grunngjald óháð kostnaði við setningu bráðabirgðaheimtaugar kr. 795,00. 

Fyrir kostnað við framkvæmd verksins og leigu á efni samkvæmt kostnaðar- 
áætlun Rafmagnsveitnanna, sem miða skal við aðstæður hverju sinni. 

Fyrir stofnvarkassa með tilheyrandi búnaði og mælitækjum, sem tengdur er í 
loftlínustaur í kerfi Rafmagnsveitnanna, skal greiða eins og 2.1 segir til um 
miðað við 63 Amp. stofnvar, en að öðru leyti fer um gjald samkvæmt lið 3.1. 
  

1) Yfirlengdargjald reiknast af jarðlínuheimtaug, sem er lengri en 25 m í lóð og loftlínuheimtaug, 

sem er lengri en 50 m, nema annars sé getið.
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4. Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum, innan kaupstaða, kauptúna og 
þorpa. Sé um óskipulagt svæði að ræða eða aðstæður óeðlilegar, skal greiða 
heimtaugargjald samkvæmt reikningi, er byggist á kostnaðaráætlun eða raun- 
kostnaði, háð aðstæðum og ákvörðun Rafmagnsveitnanna hverju sinni. 

IV. HEIMTAUGARGJALD Í SVEITUM. 

1. Hver sá, er óskar að fá rafmagns úr fyrirhugaðri héraðsrafmagnsveitu. Rafmagns- 
veitna ríkisins eða fá heimtaug úr héraðsrafmagnsveitu þeirri sem fyrir er eða 
fá tengt hús eða viðbægsingu við hús, sem er grunngjaldsskylt (sbr. 2. gr.), skal 
hafa greitt heimtangargjald til Rafmagnsveitna ríkisins, áður en lagning veit- 
unnar er hafin. Óheimil er rafmagnsnotkun um heimtaug nema framangreindu 
skilyrði um greiðslu heimtaugargjaldsins hafi verið fullnægt. 
Heimtaugargjald skal vera grunngjald af fasteign að viðbættum hundraðshluta 
af fasteignamatsverði. Grunngjald skal vera kr. 5913.00 á hvern notanda og til 
viðbótar við srunngjald, skal greiða 1.2 af hundraði af fasteignamatsverði húsa. 

mannvirkja, lands og lóða, allt að kr. 493 832,00 matsverði, og 0.6 af hundraði af 
Þeim hluta faste'gnamatsverðs, sem er fram yfir kr. 493 832.00 enda sé saman- 

lögð lengd háspennu- og lágspennulínu veitunnar ekki yfir 1.5 km á hverjar 
5 913.00 krónur, sem áætlað er að greiðist í grunngjöldum. 

9 

Framangreint grunngjald, kr. 5 913.00, miðast við vísitölu byggingarkostnaðar, 
626 stis. Grunngjald breytist í sama hlutfalli og vísitalan til hækkunar eða lækkunar 
þannig, að vísitalan 1. janúar ár hver er lögð til grundvallar grunn-gjaldi almanaks- 
ársins. 

Ef ekki er fyrir hendi mat á fasteign, sem greiða skal heimtaugargjald af, getur 
rafmagnsve!tustjóri ríkisins 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 Hgsja 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 271 602,00 kr. 
en þó eigi lægra en fasteignamatsverð húsa. Heimtausagjöld sumarbústaða, sumar- 
búða, veiðihúsa. hótela, verksmiðja, íbúðarhúsa og annarra slíkra aðila, sem ekki eru 
í tengslum við búrekstur, gre'ðist samkvæmt kostnaði. 

Um greiðslu kostnaðar af breytingu heimtauga eða spennistöðva fer eftir ákvæð- 
um reglugerðar Rafmagnsveitna ríkisins. Verði fallist á að leggja veitu, þar sem línu- 
lengd fer fram úr því, sem tilgreint er í 1. málsgrein skulu heimtaugagjöld hækka 
samkvæmt nánari ákvörðun ráðherra með hliðsjón af áætluðu kostnaðarverði af þeim 
línum, sem fram yfir eru. 

Gjaldskrá þessi, sem sett sr samkvæmt orkulögum nr. 58 29. april 1967, staðfestist 

hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1981, sbr. auglýsingu ráðuneytisins nr. 448, 1981 
um breytingar á gjaldskrám rafveitna. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá 
sama efnis. nr. 392 2. júlí 1981. 

Iðnaðarráðuneytið, 21. ágúst 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir,
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GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Voga og Vatnsleysustrandar. 

Raforka: 

Rafveita Voga og Vatnsleysustrandar selur raforku á þann hátt og með því móti 
sem hér segir: 

I
Ð
 

s
>
 

ið 

3. 

Lýsing. 

Um kWst. mæli á kr. 3411 hver kWst. 

Um kWst. mæli á kr. 1,411 hver kWst. auk fastagjalds er nemi kr. 14,94 á 

hverjum fermetra gólfflatar í því rúmi er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal 

greiða af gólffleti í verslunum, vinnustofum og á skrifstofum, en fyrir geymslur 
geymslur og ganga skal greiða kr. 5,00 af fermetra á ári. 

2 Almenn heimilisnotkun. 

- Um kWst.-mæli á kr. 0,856 hver kWst. 

3. Vélanotkun. 

- Um kWst. mæli á kr. 1,900 hver kWst. Hafi vélarnar miðg stuttan notkunar- 
tíma, má krefjast minnsta ársejalds kr. 940,43 á hvert upnsett kW. vélanna. 
Til fisk'ðnaðar með fasttensdum vélum kr. 1.530 hver kWst. 
Um mæli á kr. 940,43 fyrir hvert KW mest notaðs afls á árinu mælt sem 15 
mín. meðalálag og auk bess kr. 0.284 á notaða kKWst. Gjald vegna ljósanotkunar 
kr. 13.93 á hvern fermetra í vinnustofum, kaffistofum o. þ. h. en kr. 4,96 á 
hvern fermetra í vörugeymslum og kr. 8,19 annars staðar. 

5. Hitun. 

Um kWest. mæli á kr. 0.216 hver kWst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 
8 klst. á dag í tímum mesta álags rafveitunnar. um hádegið og síðdegis en þó eigi 
lengur en í 1% klst. í senn. 

Um kWest. mæli á kr. 0.100 hver kKWst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 
9 klst. á tímanum frá kl. 29 til 7. 

Um kWst. mæli á kr. 0355 hver kWst. án rofs. 

Önnur skilyrði fyrir raforku til hitunar. 

Að línur og spennar þoli álagið. að dómi rafveitustj. 
AS notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina. 
Að hitalaenir, har með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum rafveit- 
unnar og Rafmasnseftirlits ríkisins. 
Að lagðar sén fram niðurstöður útreikninsa á hitaþörf þess rýmis er hita skal, 
Þegar þess er krafist. 

6. Önnur raforka. 
- Raforku til suðu má selia til gistihúsa, veitingahúsa, siúkrahúsa os annarra 

slíkra staða á kr. 1,017 hverja kWst. enda sé notkun mæld með sér mæli og 
snðntæki fasttened. 

Til nota um vinnnlagnir við hvegingu meðan á bvggingu stendur, kWst. mælir 
kWet.-mæli á kr. 1.734 hver kWst. 
Til hökunarofna í branðgerðarhúsum um kWst.-mæli á kr. 0,246 hver kWst. á 

tímanum frá kl. 22 til 8,30 og kr. 0,777 hver kWst. á tímanum frá kl. 8,30 til 22.



21. ágúst 1981. 875 Nr. 550. 

4. 4003,00 kr/kW á ári í uppsettu afli úti- og götulýsingar. Lýsing þessi stjórnast 

af ljósabúnaði Rafveitunnar, auk orkukostnaðar er allur eðlilegur viðhalds- 
kostnaður lýsingarkerfisins innifalinn í verðinu, en notandi greiðir stofnkostnað 
að fullu. Alla rafrnagnsnotkun, sem ótalin er og ekki kemur undir aðra gjald- 
skrárliði, skal setja eftir gjaldskrárliði 1—1. 

7. Mælaleigur. 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja sem nota skal fyrir hverja 
veitu, og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða af mæli- 
tækjum sem hér segir pr. mánuð: 

Af einfasa mælum upp að 30 amp. ................ kr. 6,65 
Af þrífasa mælum upp að 50 amp. ......000000.... — 18,40 
Af þrífasa mælum frá 50—220 amp. .........00... — 21,10 
Af mestastraumsmæli „..........0....0..00..0000. — 80,30 
Af liða fyrir álagsstýringu ..............00...0.0.... — 22,30 

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 raf- 
orku. 

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. 84,00. 

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. 84,00 

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. Heimtaugargjald. 

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 jarðstrengskerfi 
og allt að 30 metra. Loftlínuheimtaug frá loftlínukerfi samkvæmt eftirfarandi tölum. 

1. 63 A 1 fasa .........0000000 000. kr. 5429,00 
2. GJA 3 fasa .....0.0.000000 0. — 5 859,00 
3. 200 A 3 fasa 22.00.0200. 0000... — 11 240,00 
4. 300KVA 3 fasa ......00.00000 000. — 32 699,00 

Rafveitan leggur ekki jarðlínuheimtaugar að húsum á þeim tíma árs, sem frost 
er í jörðu. Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, stystu leið að 
varkassa í útvegg. Teljist hagkvæmara að hafa kassa í innvegg, skal leita samþykkis 
rafveitustjóra um gerð og frágang pípu sem strengurinn verður dregin Í. 

Óski húseigandi eftir að flutningsgeta heimtaugar verði aukin, skal húseigandi 

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 samkv. töflu. 

Ef breyta þarf loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug vegna óska húseiganda 
eða vegna breytingar í stofnlínu í götu, skal húseigandi greiða heimtaugargjald sam- 
kvæmt töflu. Húseigandi skal kosta breytingar á stofntaug innanhúss, sem þessu 

B 110
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kann að vera samfara, og taka á sig annan kostnað, er af þessu kann að stafa. Ef 

8x220 V notendakerfi er breytt í 380/220 V kerfi kostar rafveitan breytingu á heim- 
taug en þó ekki breytingu á loftlínuheimtang í jarðstrengsheimtaug. 

Málstraumur Stofngjald 

63 A 1 fasa 964,00 
64 A 3 fasa 1351,00 

100 ÁA 3 fasa 1433,00 

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, samkv. 
gjaldskrá. Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja upp spennistöð að mestu levti 
vegna eins notanda, skal hann leggja til lóð, eða húsnæði fvrir spennistöðina. eftir 
því sem hagkvæmara þvkir, að dómi rafveitustjóra vegna staðsetningar stöðvarinnar. 

Þegar húsnæði er lagt til, skal það fullnægja settum skilyrðum um gerð húsa 
spennistöðva, að dómi rafveitustjóra. Eðlilegur kostnaður notenda við gerð hús- 

næðis fyrir spennistöðina greiðist af rafveitunni í leignformi, t.d. fyrir lengri tíma 
kemnr þannis til frádráttar heimtansargjaldi. 

Gialdskrá hessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulegt hverfi að ræða, 

eða aðstæður óeðlilegar, skal greiða heimtansarsjald samkv. kostnaðarreikninsi. 

Heimtaugargjald skal greiðast við umsókn og ekki seinna en við tengingu. 

10. Ýmis ákvæði. 

Söluskattur 23.5%, 199 verðjöfnunargjald. samtals 49.5% eru talin í upphæð 

þeirra. sem nm ræðir í sialdskrá þessari nema í töxtum 5—1 5—2 K—3. 

Gjaldskrá þessi. sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1993 og orku- 
lögsnm nr. 58 20. apríl 1987. staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. ásúst 1981, sbr. 

anglýeinsu ráðuneytisins nr. 448, 1981 um Þbreytinsn á gjaldskrám rafveitna, og 

hirtic* #1 eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri 
tiald<krá sama efnis, nr. 393 28. maí 1981. 

Iðnaðarráðnneytið, 21. ágúst 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 551. 21. ágúst 1981. 
GJALDSKRÁ 

Orknbús Vestfiarða fyrir raforku. 

ORKU- OG AFLVERÐ, FASTAGJÖLD. 

A. Lýsing. 

1.1. Fast gjald ...................022. 000... kr. 25,46 á mán. 
Orkugjald ..............2..0 000... ss — 3,24 á kWst. 

12. Fast gjald ................2000 00. — 25,46 á mán. 
Flatarmálsgjald ...............2.20000 0. e — skv. skýringu 
Orkugjald .............0..0 000. — 1,75 á kWst.
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1.3. 

14. 

1.5. 

21. 

2.2. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

44. 

Útilýsins: 
Fast gjald ........2000000 000... 0... 
Orkugjald .......20000000 00... 
Útilýsing: 
Fast gjald ............00000. 0... 0... 
Fast gjald á ljósker .......0.000000... 

Orkugjald .......2.2.0000 0... 0... 

Húsbyggingar: 
Fast gjald ..........0000000 00... 
Orkugjald ..........0000 0... 

Fast gjald ..........002 0000... 0... 

Orkugjald .......0000 0000... 

Notkun til búrekstrar o. fl. í dreifbýli. 

Markmæling: 
Aflgjald lásmark 4 kKW (Fastagjald) .............. 
Aflgjald umfram 4 KW að hámarki 20 kW 
Orkugjald af allri notkun ............ 

Orkugjald umfram aflstillingu ........ 

soo... 

soo... 00.0.. 

000... 

ss... 

soo... 

C. Vélanotkun o. fl. 

„Fast gjald .........0.000000 0. enn. 
Flatarmálsgjald .........0.00.0.000.0... 
Orkugjald ..........00000 0. 

„ Fast gjald .............000 0000. 
Aflgjald lágmark 3 KW 2... 

 Orkngjald .........0.. 0000 

. Súgburrkun 1. júní — 31. október: 
Fast gjald „.......0.0..000000 00. 
Aflgjald ............0..0.2 00 
Orkugjald ..............000 00 

Fast gjald ...........20000000 00. 
Aflgjald fyrir uppsett afl .........00.0.. 00... 
Orkngjald „..........0002. 00. 

Enginn roftími. 

Fast gjald ...........000000 00... 

Aflgjald fyrir uppsett afl „........... 
Orkugjald ..........00200 200 

Roftími allt að 1 klst. á dag. 
Fast gjald .............000 0 

Aflgjald fyrir uppsett afl ............ 

Orkugjald 0... 

Roftími allt að 3 klst. á dag. 

Markmælins: 
Fast gjald ...........000. 0000... 
Aflgjald lágmark 5 KW hámark 20 KW 

Orkugjald af allri notkun -........... 

Orkngjald umfram aflstilingu ........ 

Roftími allt að 3 klst. á dag. 

sr. 

Nr. öðl. 

25,46 á mán. 

0,87 á kWst. 

25,46 á mán. 

12,73 á mán. 
0,41 á kWst. 

25,46 á mán. 

1,35 á kWst. 

39,62 á mán. 
0,74 á kWst. 

4439,95 á ári 
602,89 á kW á ári 

0,18 á kWst. 
0,74 á kWst. 

25,46 á mán. 

skv. skýringu 
1,75 á kWt. 

25,46 á mán. 
1087,34 á kW á ári 

0.34 á kWst. 

25,46 á mán. 

338,00 á KW á ári 
0,14 á kWt. 

25,46 á mán. 

65.89 á kW á ári 
0.70 á kWst. 

25,46 á mán. 

65,89 á kW á ári 

0,55 á kWest. 

25,46 á mán. 

65,39 á kW á ári 
0,26 á kWst. 

25,46 á mán. 
546,91 á kW á ári 

0,12 á kWst. 

0,74 á kWst.
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E. Sumar- og næturhitun. 
4.5. Sumarhitun: 

Fast gjald ................0020. 0... kr. 25,46 á mán. 
Orkugjald ............2022000.0sness — 0,15 á kWest. 

4.6. Næturhitun: 
Fast gjald ..............2002200 000 .nn —- 25,46 á mán. 
Aflgjald lágmark 2 KW .......0000 0000. — 65,89 á kW á ári 

Orkugjald ............20..200 0. — 0,15 á kWst. 
Roftími 14 klst. á dag. 

F. Annað. 

5.1. Gjöld yfir lokun og enduropnun veitu 
í hvert skipti ............0.020.000...n s.n —  155,00 

5.2. Sérsamningar. 

1. Flatarmálsgjöld. 
Taxtar 1.2. og 3.1.: 

Verslanir, skrifstofur, vinnustofur o.þ.h. .......... — 0,99 á m? á mán. 

Gangar, geymslur o.þ.h. ...........000..0000 0000. — 0,49 á m? á mán. 

2. Mestaaflsmæling. 

2.1. Aflmæling miðast við 15 mín. meðalálag. 
2.2. Gjaldskrárliður 3.2. 

Gjaldskylt afl hvers almanaksárs er meðaltal fjögurra hæstu álestra, en hjá 
fiskibræðslum, fiskimjölsverksmiðjum og til hliðstæðra nota, er sjaldskylt af! 
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 fasviksstuðullinn er undir 0.8. 

3.2. Heimilt er að banna notkun rafsuðnspenna og annarra tækja, er valda tilfinn- 
anlegum truflunum, um lengri tíma eftir aðstæðum hverju sinni. Heimilt er 
að taka aflgjald af rafsuðuspennum kr. 26.50/KW á ári. 

4. Götulýsing. 

Orkubú Vestfjarða sér um uppsetningu götulýsingarkerfis samkvæmt óskum 
notanda, sem greiðir stofnkostnað. Viðhald götulýsingar annast Orkubú Vestfjarða 
á sinn kostnað. 

5. Takmörkun á vali gjaldskrárliða o. fl. 

Þegar um sérstakar aðstæður er að ræða, svo sem tímabundna notkun mikils 

afls, getur Orkubú Vestfjarða takmarkað val notenda við ákveðna gjaldskrárliði eða 
gert sérstaka samninga um skilyrði fyrir tengingu. Þar sem framleiðslukostnaður orku 
er sérstaklega hár, svo sem á dísilrafstöðvarsvæðum. eða flutningsgeta og/eða 
spennnafl er takmarkað, áskilur Orkubú Vestfjarða sér rétt til þess að gefa ekki 
kost á gjaldskrárliðum, þar sem orkugjald er lágt og/eða orkunotkun mikil.
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6. Annað. 

Söluskattur og hliðstæð gjöld 23,5% og 19% verðjöfnunargjald eru innifalin í 
öllum gjaldskrárliðum 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. 

11. 

12. 

8.1. 

822. 

8.3. 

84. 
85. 

8.6. 

7. Sérsamningar o. fl. 

Ef sérstaklega stendur á, getur notandi leitað eftir sérstökum samningi um raf- 

orkukaup. Orkubússtjóra er heimilt að leyfa tengingu einstakra 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. 

8. Heimtaugagjöld í þéttbýli. 

Heimtaugagjöld 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, svo sem hér segir: 
Orkubúið ákveður stærð og gerð heimtauga eða spennistöðva fyrir hverja hús- 
veitu. 
Ein heimtaug er lögð að eign eða eignum á hverri lóð og greiðist heimtaugar- 

gjald af hverri heimtaug eða spennistöð sem hér segir: 

Varstærð Stofngjald Gjald af yfirlengd 

Amp. Kr. jarðstrengur 

Kr,/m. 

63 5 986,00 168,30 

100 9 496,00 210,02 

200 19 751,00 244,51 

300 24 834,00 307,91 

Bráðabirgðaheimtaug greiðist samkvæmt kostnaði. 

Tengingar með meiri flutningsgetu eða annarri spennu greiðast skv. kostnaði. 
Lengd jarðstrengsheimtaugar frá lóðarmörkum við götu, stystu greiðfæra leið 
að varkassa á útvegg götuhliðar hússins. Teljist hagkvæmara að hafa varkassa 
á innvegg skal leita samþykkis Orkubús Vestfjarða um gerð og frásang pípu, 
sem heimtaugarstrengurinn verður dreginn í. Af jarðstrengsheimtaug með flutn- 
ingsgetu 200 A og 300 Á greiðist yfirlengdargjald af vegalengd frá stofnkassa 
að rofa Í dreifistöð að frádregnum 25 m. í lóð. Af vegalengd umfram 125 m. í 
gölu greiðist ekki yfirlengdargjald. 
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 um- 
sækjandi hefur til umráða, svo sem í fiskverkunarhúsum, fiskimjölsbræðslum, 

iðnaðarhúsnæði, verslunarhúsnæði o.s.frv., skal staðsetning þess ákveðin með 
samþykki Orkubús Vestfjarða í hverju tilviki og skal húsnæðisaðstaðan full- 

nægja þeim þörfum sem gerðar eru um húsnæði til þessara nota. Húsnæðið -- 
uppsteypt hús — er lagt Orkubúi Vestfjarða til að kostnaðarlausu, en það sér



8.7. 

9.1. 

9.2. 
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um allan kostnað við fullnaðarfrágang húsnæðis eftir nánara samkomulagi þar 

um hverju sinni. 
Telji Orkubú Vestfjarða að auka þurfi flutningsgetu heimiaugar eða stækka 

spenni, eða notandi óskar eftir þeirri aukningu, skal notandi greiða helming 

kostnaðar samkvæmt heimtaugagjaldskrá fyrir íbúðarhús, en allan kosinað 

samkvæmt kostnaðarreikningi fyrir iðnaðar- og verslunarhús o. þ. h. 

9. Heimtaugargjald í sveitum. 

Hver sá, er óskar að fá rafmagn frá Orkubúi Vestfjarða í sveitum, skal hafa 

greitt heimtaugargjald til Orkubús Vestfjarða áður en lagning veitunnar er 

hafin. Óheimil er rafmagnsnotkun um heimtaug nema framangreindu skilyrði 

um greiðslu heimtaugargjalds hafi verið fullnægt. 

Heimtaugargjald skal vera grunngjald af fasteign að viðbættum hundraðshluta 

af fasteignamatsverði. Grunngjald skal vera kr. 5 913,00 á hvern notanda og til 

viðbótar við grunngjald, skal greiða 1.2 af hundraði af fasteignamatsverði húsa, 

mannvirkja, lands og lóða, allt að kr. 493 832,00 af matsverði, og 0,6 af hundraði 

af þeim hluta fasteignamatsverðs, sem er fram yfir kr. 493 832,00, enda sé sam- 

anlögð lengd háspennu- og lágspennulínu veitunnar ekki yfir 1.5 km. á hverjar 

5 913,00 krónur sem áætlað er að greiðist í grunngjöldum. Framangreint grunn- 

gjald kr. 5 913,00 miðast við vísitölu byggingarkostnaðar, 626 stig. Grunngjald 

breytist í sama hlutfalli og vísitalan til hækkunar eða lækkunar þannig, að vísi- 

talan 1. janúar ár hvert er lögð til grundvallar grunngjaldi almanaksársins. 

Ef ekki er fyrir hendi mat á fasteign, sem greiða skal heimtaugarsjald af, 

getur orkubússtjóri áætlað matsverð með hliðsjón af þeim reglum, sem fasteigna- 

mat ríkisins fer eftir við mat fasteigna og ákveðið heimtaugargjald Í samræmi 

við það. Hús í smíðum skal meta sem fullbyggt væri, enda skal liggja fyrir 

staðfest teikning af því. 
Heimtaugargjald nýbýlis, sem ekki hefur fengið staðfest fasteignamal, 

skal ákveða með hliðsjón af því, að samanlegt matsverð lands og húsa bylisins 

verði 271 602,00 kr. 

Heimtaugagjöld sumarbústaða, sumarbúða, veiðihúsa, verksmiðja, íbúðar- 

húsa og annarra slíkra mannvirkja, sem ekki eru í tengslum við búrekstur, 

greiðast samkv. 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 (9,2.) skulu heim- 

taugagjöld 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. 

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 

1. ágúst 1981, sbr. auglýsingu nr. 448 1981 um breytingu á gjaldskrám rafveitna 

og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld 

eldri gjaldskrá sama efnis, nr. 394 2. júlí 1981. 

Iðnaðarráðuneytið, 21. ágúst 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRÁ 

Rafveitu Borgarness. 

Í gjaldskrá þessari eru taxtar reiknaðir í gjaldstigum, g. 

Frá og með 1. ágúst 1981 er verðgildi gjaldstigs: 1 g == 0,638 kr. 

Skammstafanir: 

kw = kílówatt = afl, h = klukkustund, kwh = kílówattstund orka, d = dagur, 
a = ár = 366 d, g = gjaldstig, kr. = krónur. 

I. KAFLI 

RAFMAGNSSALA. 

Aflverð og fastagjöld 

Orkuverð Ársgreiðslur 
Gjaldskrárliður g/kwh kr/kwh g/a kr/a 

Al (Lýsing) ...... 1 0,638 30 19,50 á fermetra, skilyrt notk. 
AÐ 2 1277 lágmark 1200 kwh/a 
Að 3 1,915 

B1 (Heimili) .... 1 0,638 180 115,00 á herbergi, skilyrt notk. 
Cl (Vélar)  ...... 1 0,638 600 383,00 á kw, ástimpluð 
Ca 0,3 0,192 1600 1022,00 á árskílówatt 

g/kwh kr/kwh kr/kwh 

DI Húshitun ...... 0,603 0,385 Án rofs „ 0,550 til annarra nota 
D2  — 0,336 0,215 Rof 15 h/d „0,306 til annarra nota 
D3 — 0,316 0,201 Rof 25 h/d „0,287 til annarra nota 
D4 — 0,257 0,164 Rof 4, h/d „0,234 til annarra nota 
Dö  — 0,178 0,114 Rof 14,6 h/d „0,162 til annarra nota 

Til annarra nota en húshitunar bætist verðjöfnunar- og sölugjald við taxta 
DI-5, samtals 42.5%. 

E. Sérákvæði um rafmagnssölu. 

Þegar sérstaklega stendur á, er rafveitustjóra heimilt, að tilskildu samþykki 
rafveitunefndar, að selja rafmagn eftir sérsökum samningi í hvert skipti, þó eigi 
lengur en til tveggja ára í senn. Undir þennan lið fellur raforka til götu- og hafnar- 
lýsingar, með lágmarksgjaldi 1,3 g/kwh, sem jafngildir nú 0,60 g/kwh. 

Raforka til vinnulagna fellur undir taxta A8. 

F. Mæli- og rofagjöld. 

Árgjöld Daggjöld 

g/a kr/a kr/d 

FI0  Einfasa mælir .................. 300 192,00 0,525 
FIL Einfasa mælir m. rofa .......... 300 192,00 0,525 

F20 Þrífasa mælir ................. 600 383,00 1,050 

F21 Þrífasa mælir m. rofa .......... 1200 167,00 2,100 

F30 Aflmælir ........0..0.0000000.. 2800 1787,00 4,896
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Allir taxtar skulu ennfremur fullnægja þeim nánari skilyrðum sem tilgreind eru 
í skýringum hér á eftir. M. a. koma taxtar Al, A2 og B1 ekki til greina nema fullnægt 
sé tilgreindum skilyrðum um lágmarksnotkun. 

Al: 

cl: 

c2: 

Skýringar á töxtum: 

Fast árgjald reiknast 30 gjaldstig fyrir hvern fermetra gólfflatar í rými því er 
lýsa skal. Samanlagt flatarmál skal reiknað í heilum fermetrum utanmáls rýmis. 
Ef flatarmál er minna en 40 fermetrar og ársnotkun minni en 1200 kwh koma 
taxtar A2 eða A3 í stað Al. — 40 fermetrar og 1200 kwh jafngildir hér hvort 
1200 gjaldstigum. 
Ef ársnotkun er minni en 1200 kwh kemur taxti Að í stað A2. 
Fyrir ársnotkun minni en 1200 kwh. 
Fast árgjald reiknast 180 sjaldstig fyrir hvert herbergi, sem ætlað er til íbúðar, 
og eldhús. Herbergi stærra en 25 m? reiknast sem tvö. Í stað þessa herbergja- 
gjalds má reikna fermetragjald samkvæmt A1. Um stærð gólfrýmis og minnstu 
ársnotkun gilda sömu ákvæði og fyrir taxta Al. 
Fast árgjald reiknast 600 gjaldstig á hvert kw rafvéla fyrir föst vinnutæki. Miðað 
er við ástimplað rafafl, samanlagt reiknað í heilum kw. 
Mesta ársálag mælt um mestafl-mæli. 

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 tilskildum tímum 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 rafveit- 
unnar og settum reglum, m. a. ofnar fasttengdir með rofum og hitastillum. 

e) að notkun sé minnst 6000 kwh á ári. 

:' a) Ef fasviksstuðull hjá notanda er lægri en 0.85, getur rafveitan krafist þess, 
að notandinn geri ráðstafanir til að hækka stuðulinn á sinn kostnað upp í 
Það gildi en greiði að öðrum kosti hærra verð fyrir raforkuna. 

b) Rafveitustjóri getur bannað notkun tiltekinna tækja eða takmarkað notk- 
un þeirra á tilteknum tímum, ef nauðsyn krefur að dómi hans vegna trufl- 
ana eða annarra annmarka af völdum þeirra. 

c) Taxtar reiknast hér í nýkrónum með þrjá aukastafi fyrir aftan kommu, 
sem samsvarar einum aukastaf fyrir aura. Allar greiðslur skulu þó standa 
á heilum tug aura. Daggreiðslur fást með því að deila 365 í ársgreiðslur. 

d) Mæli- og rofagjöld reiknast samkvæmt F-lið og bætast við önnur gjöld eins 

og við á í hvert skipti. 

11. KAFLI 

Tengigjöld. 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar eða spennistöðvar fyrir hús- 
veitu. Af hverri húsveitu, sem tengd er við rafveituna skal greiða tengigjald sem 
hér segir:
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1 2 3 4 
Gjald- Málstraumur stofnvara Í Flutningsgeta Tengigjald skv. jöfnu 

skrár- 220 V 380 V skv. stærð g = 8600 - 130 X kVA Tengi- 

liður kerfi kerfi stofnvara eða Gjaldstig gjald 

A A spennis kVA g kr. 

TI 2 60 180 0,22< 60 = 13 5 360 3422,00 

T2 3 60 0,38X 60 = 22 6570 4 194,00 

T3 3100 3 60 0.38X100 = 38 8730 5 574,00 
T4 8100 0,66X<100 = 66 12510 7 986,00 
T5 3><200 0,38<200 = 76 13 860 8 848,00 
T6 3350 3200 0,66%C200 == 132 21 420 13 674,00 
T7 3350 0,66% 350 == 231 34 780 22 203,00 

18 300 44 100 28 152,00 

19 500 71 100 45 389,00 
T10 800 111 600 71 244,00 

Fyrir aðrar stærðir stofnvara eða spenna en hér er talið, skal reikna tengigjald 
eftir sömu jöfnu og að ofan, sbr. 3. og 4. dálk. 

a) 

b) 

c) 

Önnur ákvæði: 
Um heimtaugar: 

Tengigjaldið miðast við allt að 15 metra jarðstrengsheimtaug eða alit að 30 
metra loftlinuheimtaug. Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, 
stystu greiðfæra leið að varkassa eða töflu. 

Yfirlengdargjald jarðstrengs reiknast á hvern metra umfram fyrstu 15 
mefrana, þannig: 
Y (7) = (200 3 X KVA) gjaldstig á metra. 

Yfirlengdargjald loftlínu reiknast á hvern metra umfram fyrstu 30 metrana, 
þannig: Y(L) = (40 J 2 X KVA) gialdstig á metra, að viðbættum 2000 gjald- 
stigum á hvern stólpa í umframlínu. 

Um spennistöðvar: 

Teng'gjald 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 spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi rafve!tu- 
stjóra vegna staðsetningar stöðvarinnar. Húsnæðið skal fullnægja að öllu leyti 
settum skilyrðum um gerð spennistöðvahúsa. Þegar lóð er lögð til, er það gert 
rafveitunni að kostnaðarlausu, en kostnaður notanda við gerð húsnæðis fyrir 
spennistöðina kemur til frádráttar tengigjaldi skv. þessari gjaldskrá, þó aldrei 
meiri frádráttur en tengigjaldinu nemur. 

Almennt: 
Þessi gjaldskrá tengigjalda gildir í skipulögðum hverfum, en í óskipulögð- 

um hverfum skal greiða tengigjald eftir kostnaðarreikningi heimtaugar cða 
spennistöðvar. 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. 

TIl. KAFLI 

Opnunargjald. 

Opnunargjald nemur allt að 10 gjaldstigum, en skal standa á heilli krónu. 
Opnunargjaldið greiðist í þessum tilvikum: 

B 111
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í. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 
komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun. 

2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafarlaust, 
og verður hún ekki opnuð fyrr en notandinn hefur greitt á skrifstofu rafveil- 
unnar gjald fyrir enduropnun. 

IV. KAFLI 

Verðgildi gjaldstigs. 

Rafveitunni er heimilt að breyta verðgildi gjaldstigs til samræmis við breytingar 
á reksturskostnaði rafveitunnar. Skal þá rekna 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 breytingunni. Skal 
þá að jafnaði miðað við 1. janúar eða 1. júlí, nema sérstakt tilefni sé til breytinga 
á öðrum tíma. Verðgildi gjaldstigs reiknast í krónum með þremur aukastöfum fyrir 
aftan kommu, sem jafngildir heilum tug aura. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 
og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að taka gildi 1. ágúst 1981, sbr. auglýsingu 

nr. 448/1981 um breytingu á gjaldskrám rafveitna og birtist til eftirbreytni öllum 
sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 395 
20. júní 1981. 

Iðnaðarráðuneytið, 21. ágúst 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 558. 21. ágúst 1981. 
GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Grindavíkur. 

I. RAFORKA. 

Rafveita Grindavíkur selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

A. Lýsing. 

A—1. Um kWst.-mæli á kr. 3,39 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. 1,40 hverja kWst. auk fastagjalds, sem er kr. 14,91 á 
hvern fermetra í rúmi því er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal greiða af 
gólffleti í búðum, vinnustofum og skrifstofum, en fyrir geymslur og 
ganga skal greiða kr. 4,96 á ári af hverjum fermetra. 

B. Raforka til almennrar heimilisnotkunar. 

Um kWst.-mæli á kr. 0,85 hverja kWst.
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C. Vélanotkun o. fl. 

C— 1. Um kWst.-mæli á kr. 1,89 hverja kWst. Hafi vélar mjög stuttan notkunar- 

tíma má krefjast minnsta ársgjalds kr. 940,40. 
C—2. Vélanotkun til bráðabirgða um kWst.-mæli á kr. 1,89 hverja kWst. 

C—3. Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla er yfir 20 kW: 
a) Um kWst.-mæli kr. 0,28 hverja kWst. auk fastagjalds kr. 940,40. Notað 

afl telst vera meðalálag á árinu mælt yfir stundarfjórðung hvert kW. 
b) Ef ekki eru tök á að mæla notað afl má selja þannig: Um kWst.-mæli á kr. 

0,28 hverja kWst. auk fastagjalds kr. 889,80 kW. í málraun uppsettra véla 

á árinu. Heimilt er að rjúfa straum allt að þrem stundum á dag samkv. 

gjaldskrárlið 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. 940,40 á kW á ári. 

b) Af allri notkun kr. 0,28 hverja kWst. Samkvæmt gjaldskrárlið þessum 
heimilast að selja raforku til vélareksturs, hitunar og ljósa en reikna skal 
gólfflatargjald vegna ljósa kr. 14,91 á ferm. í vinnusölum, kaffistofum og 
öðrum slíkum, en kr. 4,96 á hvern ferm. í vörugeymslum, efnisgeymslum, 
frystiklefum og þess háttar. Þar sem erfitt er að greina á milli hverjum 
þessara flokka fólfflatargjald skal reikna eftir, skal greiða kr. 8,18 á hvern 

fermetra á ári. 

D. Hitun. 

D—1. Um kWst.-mæli á kr. 0,35 hverja kWst. án rofs. 
D—2. Um kWst.-mæli með rofi í eina til þrjár klst. á dag kr. 0,22 hverja kWst. 

D--3. Um afl- og orkumæla: 
a) á kr. 0,22 hverja kWst. auk fastagjalds af mestu aflnotkun á ári kr. 177,60 

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. 0,10 hverja kWst. með rofi frá kl. 08.00—23.00. 

Skilyrði fyrir raforkusölu til húshitunar. 

a) Af aflvél, spennar, götustrengir og línur þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
b) A5 notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina. 
c) Að notandi kosti tengingu og uppsetningu á álagsstýrirofum sem rafveitan leggur 

til og greiði af þeim samkv. gjaldskrá. 
d) Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkv. fyrirmælum rafveitunnar 

og Rafmagnseftirlits ríkisins, ofnar fasttengdir með sér rofum og hitastillar not- 
aðir þegar þess er krafist. 

e) Að húsnæði fullnægi lágmarkskröfum um einangrun sem rafveitan kann að 
setja. 

f) Að lagðar séu niðurstöður útreikninga á hitaþörf þess húsrýmis sem sett verða 
upp. 

E. Önnur raforkusala. 

Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra 
slíkra staða á kr. 1,02 hverja kW st. enda sé notkunin mæld um sérmæli og suðutæki 
fasttengd. 

Til nota við vinnuagnir við byggingar eða aðra mannvirkjagerð, meðan á 
byggingu stendur um kWst.-mæli á kr. 1,81.



Nr. 553. 886 21. ágúst 1981. 

Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kWst.-mæli á kr. 0,31 hverja kWst. ef 

straumur er rofinn frá kl. 8.30—22.00 eða um tvígjaldsmæli kr. 0,25 hver kWst. á 
tímanum frá kl. 22.00—8.30 og kr. 0,78 hver kWst. frá 8.30—22.00. 

Til gatna- og hafnarlýsinga á kr. 1,01 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. 

II. MÆLALEIGA. 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja veitu 
og er sú ákvörðun skuldbundin fyrir notandann, sem greiða skal af mælitækjum sem 
hér segir: 

1. Af einfasa mælum upp að 30 amp. .....00000000 000... kr. 5,05 
2. Af þrífasa mælum upp að 50 amp. .......000000 0000... — 590 
3. Af þrífasamælum 50—200 amp. .....00000.00 000. — 14,90 
4. Af þrífasa mælum yfir 200 amp. .....0000000. 00... — 22,35 
5. Af álagsstýringarliðum ...............0.0000 0000. 0nn — 22,35 

Af öðrum mælitækjum en þeim sem nefnd eru í gjaldskránni, skal ársleigan vera 
sem næst 20% af verði mælitækis. 

II HEIMTAUGAGJÖLD. 

Heimtaugargjöld miðast við aflþörf notanda sem gerir grein fyrir væntanlegri 
notkun sinni í umsókn um heimtaug og ákveður rafveitustjóri stærð og gerð heim- 
taugar í samræmi við það. Heimtaugargjöld ákveðast þannig: 

Málstraumur Hámarksafl Heimtaugargjald 

stofnvara amp. kva kr. 

1. 2... 360 22 4 281,00 

2. 3100 38 6 242,00 
3. oo 3200 75 sp. 12 352,00 
Á. 3350 132 sp. 24 665,00 

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 pípu, sem strengurinn er dreginn Í svo 
og staðsetningu varkassa svo aðgengilegt sé að komast að honum enda greiðir hús- 
eigandi sem hér segir: 

Fyrir 60 amp. einfasa ............0.0..en s.s kr. 963,00 
Fyrir 60 amp. þrífasa ...........00......s0 e.s — 1351,00 
Fyrir 100 amp. þrífasa ........2.0.2.00000nss sn — 1433,00 

Verði þörf á að skipta um heimtaug vegna aukinnar raforkuþarfar skal notandi 
greiða hina síðari samkvæmt kostnaðarreikningi.
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Heimtaug verður ekki lögð meðan frost er í jörðu, eða óveður há útivinnu. 
Sé um óskipulagt svæði að ræða, eða óeðlilegar eða erfiðar aðstæður skal greiða 

samkvæmt reikningi. 
Ef fleiri en ein heimtaug er lögð að húsi skal húseigandi greiða allan kostnað 

við síðari heimtaugar eflir kostnaðarreikningi. 
Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja upp spennistöð að mestu eða öllu leyti 

vegna eins notanda, skal hann leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina eftir 
því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra, vegna staðsetningar spennistöðv- 
arinnar svo og allan kostnað af spennistöðinni (búnað). 

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 rafveitusljóra. 

IV. OPNUNARGJÖLD. 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá eigi verið greitt svo að til lokunar komi, skal 
greiða gjald fyrir enduropnun kr. 120,00. 

2. Ef fundin er óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni tafarlaust lokað 
og ekki opnuð fyrr en notandinn hefur bætt úr því og greitt kr. 120,00 fyrir endur- 
opnun til innheimtu rafveitunnar. 

V. HEIMILD TIL GJALDSKRÁRBREYTINGA. 

Hækki innkaupsverð á raforku, kaupgjald eða verðlag er bæjarstjórn 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 42.5% vegna söluskatts og verðjöfnunargjalds, nema 
hitatöxtum vegna húshitunar. 

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, ágúst 1981, 
sbr. auglýsingu ráðuneytisins nr. 448/1981 um breytingu á gjaldskrám rafveitna. 
Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá nr. 396 2. júlí 1981. 

Iðnaðarráðuneytið, 21. ágúst 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð kirkjugarðanna á Stað- 
arfelli í Dölum, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 19. 
ágúst 1981. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningasjóð kirkjugarðanna á Staðarfelli. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningasjóður kirkjugarðanna á Staðarfelli í Dölum. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður með framlagi að upphæð kr. 20 000.00 — tuttugu þúsund 

krónur — frá systkinunum Áskeli Jóhannssyni, Jóni Jóhannssyni, Jóhönnu Jóhanns- 
dóttur. Guðbjörgu Jóhannsdóttur, Eysteini Jóhannssyni og Solveigu Jóhannsdóttur 
til minningar um systur þeirra og foreldra: Salbjörgu Jóhannsdóttur, Margréti Júlí- 
önn Sigmundsdóttur og Jóhann Jónasson. 

Höfnðstól sjóðsins má aldrei skerða. 

3. gr. 
Tilgangur sjóðsins er umhirða kirkingarðanna á Staðarfelli. 

4. gr. 
Tekjur sjóðsins eru minninsargjafir og vextir. 

5. gr. 
Árlega skal verja 4% af vöxtum sjóðsins til umhirðu kirkjugarðanna á Staðar- 

felli, en 96% leggjast við höfuðstól. 

Umsjón framkvæmda annast sóknarnefnd Staðarfellskirkju. 

6. gr. 
Sióðinn skal ávaxta á verðtrvegðn spariskírteini hjá ríkisbanka. 

7. gr 
Stjórn sjóðsins er sóknarnefnd Staðarfellskirkju. 

8. gr. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. 

Nr. 555. 

REIKNINGUR 

Líknarsjóðs Margrétar Árnadóttur, Alviðru. 

Rekstrarreikningur 1980. 

Tekjur: 
Vextir af sparisjóðsbók nr. 12445 „..............000 00 kr. 165519 
Vextir af vaxtaaukareikningi nr. 1255 ..........00.00..0. 00... — 660 442 

  

kr. 825 961



Nr. öðð. 

  

  

  

  

  

  

Gjöld 
Tekjuafgangur .................00002 000. kr. 825 961 

ET kr. 825 961 

Efnahagsreikningur pr. 31. des. 1980. 

Eignir: 
Sparisjóðsbók nr. 12445 Lb. ..............000.00. 0 nn kr.1322519 
Vaxtaaukareikningur nr. 1955 ............0....0000..0 0... — 1469010 

kr. 2 791 529 

Skuldir: 
Höfuðstóll  ....................0.00 rr kr. 1 000 000 
Tekjuafgangur f.f. árum „.............000..0 0. kr. 965 568 
Tekjuafgangur frá 1980 ..........00.00.0..00 — 825 961 

— 1791529 

kr. 2 791 529 
Selfossi, 11. febr. 1981. 

F.h. Kvenfélags Selfoss, 

Arndís Þorbjarnardóttir, 

vörslum. sjóðsins. 

Nr. 556. 

REIKNINGUR 

sjóðsins Gerðuminning 1980. 

Allar fjárhæðir í gömlum krónum. 

Tekjur: 
1. Eignir sjóðsins 1/1 1980: 

a) Innstæða í Landsbanka Íslands .................. kr. 129 107 
b) Vextir af sama ............0000 0000... — 45 882 

kr. 174 989 
2. Spariskírteini ríkissjóðs, nafnverð ..............0.000.000.000 0. — 160 000 
3. Happdrættislán ríkissjóðs ...........0.0.0.2.000.. 0 — 1000 

kr. 335 989 

Gjöld 
1. Innstæða í Landsbanka Íslands ..................000..0.00 000. kr. 173 889 
2. Leiga á bankahólfi .................0.0..2.220 0000 — 1100 
3. Spariskírteini ríkissjóðs .............0.0.0000..0000 000. — 160 000 
4. Happdrættislán ríkissjóðs ............,..........000 000. -- 1000 

  

Reykjavík, 14. febrúar 1981. 

Ólöf Sigurjónsdóttir. 

„ 935 989
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Við undirritaðar höfum lesið reikninginn og teljum hann rétt færðan. Innstæða 

og verðbréf eru fyrir hendi. 

Vigdis Jónsdóttir. 

Reykjavík, 14. febrúar 1981. 

Guðrún Markúsdóttir. 

  

  

  

  

  

Nr. 557. 

REIKNINGUR 

Þjóðhátíðarsjóðs. 

Reikningsyfirlit frá 1/1 1980 til 31/12 1980. 

Allar fjárhæðir í gömlum krónum. 

Eignir: 
Spariskirteini ríkissjóðs ........0..000.0seeseassssssn kr. 673 853 000 

Innstæða á hlr. 40091 í Seðlabanka ........020000000 0. 0000... — 258 712 451 

kr. 932 575 451 

Skuldir: 

Ógreiddir styrkir frá 1978 ...........0000000. ee see nsnne nn. kr.  2060000 
Ógreiddir styrkir frá 1979 .......0.20.000 000 enn nensnnr — 11 000 000 
Ógreiddir styrkir frá 1980 ........200000000 0. en nn sena... —  4000000 

Höfuðstóll hinn 31/12 1979 .......000000.00..0.0. kr. 558 193 350 

Ný framlög frá Seðlabanka ..........0000.000.0.. — 144 067 355 

Tekjur umfram gjöld ..........0000000 0... 0. ..0.. — 213 254 746 
— 915 515 451 

kr. 932 575 451 

Tekjur 

Vextir af hlr. 40091 ........000eecceeesessnsn ss kr. 92 853 061 

Verðhækkun spariskírteina ............0000000 00 eens vend... — 246 244 165 

kr. 339 097 226 

Gjöld 

Styrkveitingar 1980 ........000000000 eens ssennr nr kr. 120 000 000 

Gjöf til Þjóðminjasafns .......000000000 res vnss ern. — 5 000 000 

Ýmis kostnaður .........0.000000.. ner nn nn rðr — 842 480 
Tekjur umfram gjöld ...........00000000seseensnvenr sr — 213 254 746 

kr. 339 097 226 

Reikningsskil þessi hafa verið endurskoðuð og ekkert fundist athugavert. 

Björn Bjarnason. 

Ríkisendurskoðun, Reykjavík, 6. mars 1981. 

Halldór V. Sigurðsson. 

Stjórn Þjóðhátíðarsjóðs. 

Jóhannes Nordal. 

Árni Björnsson. Gísli Jónsson. 

Eysteinn Jónsson. 

  

Stjórnartíðindi B 46, nr. 512—557. Útgáfudagur 15. október 1981.
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REGLUGERÐ 

um iðnfræðslu 

A. NÁM Í VERKSMIÐJUIÐNAÐI 

I. KAFLI 

Skipulag og framkvæmd. 

Í. gr. 

Heimilt er að efna til fræðslu í verksmiðjuiðnaði samkvæmt ákvörðun ráðherra að 

fengnum tillögum samtaka iðnrekenda og verksmiðjufólks. 

2. gr. 

Ákveði menntamálaráðuneytið að koma á fót kennslu í verksmiðjuiðnaði skal Iðn- 
fræðsluráð skipa fræðslunefnd kunnáttumanna í greininni. Sjá 11. grein laga um iðnfræðslu 
nr. 68/1966 og samanber 8. grein þessarar reglugerðar. 

Fræðslunefndin gerir tillögur um allt skipulag námsins í samráði við viðkomandi samtök 
vinnumarkaðarins og leggur þær fyrir Iðnfræðsluráð. 

Stefna ber að því að ein fræðslunefnd sé í hverri starfsgrein iðnaðarins hvort sem um er 
að ræða verksmiðjuiðnað eða handiðnað. 

3. gr. 
Nám í verksmiðjuiðnaði skal skipulagt á grundvelli menntunarþarfa greinarinnar. 

Heimilt er að skipuleggja námið á námsbraut þar sem neminn lýkur ákveðnum einingum í 
einu og fær þær metnar (hæfnismat). Slík þrepamenntun skal vera í samræmi við starfsskipt- 
ingu í þeirri grein verksmiðjuiðnaðar sem um er að ræða. Í námsreglum skal segja fyrir um 
störf þau er neminn skal hljóta æfingu í á hverju námstímabili. Í námsskrá skal segja fyrir um 
bóklegt og verklegt nám í skóla. 

Námið skal allt skipulagt í einingum og fyrir hverja einingu skal skilgreina þá færni sem 

nemi skal hafa tileinkað sér er hann hefur lokið námseiningunni. 

4. gr. 

Náminu skal ljúka með hæfnismati (verklegu og skriflegu) á vegum viðkomandi 
fræðslunefnda. Markmið matsins er að sannreyna hvort neminn hefur tileinkað sér, svo 

fullnægjandi sé, þá færni sem nauðsynleg er talin til starfa í þeirri grein verksmiðjuiðnaðar 
sem um er að ræða. 

Á skírteini sem Iðnfræðsluráð gefur út skal greina heiti þeirrar greinar verksmiðjuiðn- 
aðar sem um er að ræða, nafn nemans, fæðingardag hans og nafnnúmer, innihald námsins og 
árangur. 

B 112 
Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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B. IÐNNÁM 

II. KAFLI 

Iðngreinar. 

5. gr. 

25. ágúst 1981. 

Skylt er að halda uppi iðnfræðslu til sveinsprófs og meistaraprófs í þeim iðngreinum sem 
löggiltar eru samkvæmt því sem segir í reglugerð þessari. 

6. gr. 

Löggiltar iðngreinar eru þessar: 

bakaraiðn 
beykisiðn 
bifreiðasmíði 
bifvélavirkjun 
bílamálun 

blikksmíði 
bókband 
eirsmíði 
feldskurður 
flugvélavirkjun 

framreiðsluiðn 

gaslagning 

glerslípun og speglagerð 

gull- og silfursmíði 
hattasaumur 

hárgreiðsluiðn 

hárskera- og rakaraiðn 
hljóðfærasmíði 
húsasmíði 
húsgagnabólstrun 
húsgagnasmíði 
járnsmíði 

kjólasaumur 

kjötiðn 
klæðasaumur: 

karla 

kvenna 

kökugerð 

leirkerasmíði 
leturgröftur 
ljósmyndun: 

almenn ljósmyndun 

persónuljósmyndun 

málaraiðn 
málmsteypa 

mjólkuriðn 

matreiðsla 
mótasmíði 
múraraiðn 

myndskurður 

netagerð 
offsetiðn: 

offsetljósmyndun 

offsetprentun 
offsetskeyting 

pípulögn 

prentiðn: 
prentun 

setning 
prentmyndaiðn: 

prentmyndaljósmyndun 

prentmyndasmíði 

rafeindavirkjun: 

fjarskiptasvið 
tölvusvið 

7. gr. 

útvarpssvið 
rafmagnsiðn: 

rafvirkjun 

rafvélavirkjun 

reiða- og seglasaumur 
reiðtygja- og aktygjasmíði 
rennismíði 
skipa- og bátasmíði 
skósmíðaiðn: 

skóviðgerð 
skósmíði 

skrúðgarðyrkja 
stálsmíði: 

stálskipasmíði 

stálvirkjasmíði 

steinsmíði 
sútaraiðn 
tágariðun 
tannsmíði 
úrsmíði 

vagnasmíði 
veggfóðrun 

vélsmíði: 

vélvirkjun 

aflvélar 

frystivélar 
loft- og vökvastýringar 

Nú kemur til álita að starfsgrein, sem ekki er talin upp í 6. grein í þessari reglugerð, geti 

fallið undir iðnað og skulu þá hlutaðeigendur, sem starfsgreinina stunda, senda ráðuneytinu 

erindi um að starfsgreinin verði viðurkennd sem iðngrein og leggja jafnframt fyrir það 

tillögur um nafn iðngreinarinnar, starfssvið, námstíma, kunnáttu og prófkröfur. 

Ráðuneytið leitar umsagnar Iðnfræðsluráðs um erindið. 

Fallist ráðuneytið á að gera starfsgreinina að iðngrein breytir það þessari reglugerð í 

samræmi við það og setur, að fengnum tillögum Iðnfræðsluráðs, reglur um veitingu starfs-
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réttinda í hinni nýju iðngrein, en þangað til verði fylgt almennum ákvæðum í reglugerð 
þessari. Samsvarandi vinnubrögð skal viðhafa þegar eldri iðngreinum er skipt eða þær eru 
sameinaðar, svo og þegar sérgreinar eru stofnaðar. 

8. gr. 
lönfræðsluráð skipar fræðslunefndir fyrir hverja löggilta iðngrein. Leitað skal tilnefninga frá 
aðilum vinnumarkaðarins um tvo nefndarmenn en Sambandi iðnfræðsluskóla um hinn 
þriðja. Iðnfræðsluráð leggur fræðslunefndum til starfslið og sérfræðiþjónustu. 

Hlutverk fræðslunefnda er að gera áætlanir um námsskrár- og námsgagnagerð fyrir 
greinina og að láta vinna tillögur að námsskrám og námsgögnum fyrir greinina undir yfir- 
stjórn lónfræðsluráðs. 

Fræðslunefndir skulu hafa samráð við viðkomandi aðila vinnumarkaðarins að því er 
varðar gerð námsskráa og námsgagna. Sjá nánar um námsreglur í 33. grein námsskrár, í 71. 
grein, reglur um aðstöðu og tækjaþörf á skólaverkstæðum; reglur um löggildingu iðnfyrir- 
tækja og meistara, sbr. 17. og 18. grein, reglur um framkvæmd samræmdra sveinsprófa og 
val á prófstöðum fyrir þau. Fræðslunefndir eru einnig umsagnaraðilar fyrir stjórnvöld um 
mál er varða iðngreinina. 

Iðnfræðsluráð lætur í té upplýsingar og fræðslu fyrir fræðslunefndir og starfslið þeirra 
eftir nánari ákvörðun hverju sinni. Iðnfræðsluráð setur fræðslunefndum nánari starfsreglur 
með erindisbréfi. 

Ill. KAFLI 

Námstími og námssamningar. 

9. gr. 
Endurskoða skal námstíma í einstökum iðngreinum jafnskjótt og reynsla af verknáms- 

brautum, vinnubókum og sveinsprófum er orðin nægjanleg að mati viðkomandi fræðslu- 
nefndar. 

10. gr. 
Námstími í einstökum iðngreinum skal vera svo sem greint er hér á eftir. Námstímanum 

er skipt í skólatíma og starfstíma. Til þess að iðnnemi teljist hafa lokið iðnnámi skal hann 
hafa lokið bóknámi á iðnnámsbraut og starfstíma í iðninni töldum í vinnuvikum eins og 
nánar er sagt hér á eftir. 

Hver námsönn í skóla skal reiknast 16 vikur. 

Vinnuvikan telst vera 40 klukkustundir í dagvinnu og skal reikna með fjarveru vegna 
lögákveðinna og samningsbundinna sumarleyfa. Ekki skal reikna til styttingar unnin sumar- 
leyfi. Þá skal einnig reikna með í starfstíma fráveru vegna slysa og veikinda allt að 6 mánuði 
á samningstímanum. Hið sama gildir um allt að þriggja mánaða barnsburðarleyfi námsstúlku 

enda taki hún eigi laun þann tíma. Reikna skal til styttingar viðurkennt nám sem nemi hefur 

lokið áður samkvæmt nánari reglum sem lönfræðsluráð setur. 
Ekki skal stytta starfstímann vegna starfs í iðngreininni áður en samningur var gerður. 
Þar sem í athugasemdadálki í upptalningunni hér á eftir er merkt ') skal því aðeins 

heimilt að taka nema til náms í greininni að Iðnfræðsluráð leyfi að gerður sé námssamningur 
og ákveði námstíma hverju sinni. 

Þar sem merkt er ?) í athugasemdadálki eru í gildi sérreglur um námsfyrirkomulag sem 
geta skal um í námssamningi.
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Námstími: 
Skólatími — Starfstími Alls 

Iöngreinar: Annir/Vikur Vikur Ár Aths. 

bókaiðnaður (grafisk fög) 

bókbandsiðn .............%00 00. 3 48 160 4 

ljósmyndaiðn: 

almenn ljósmyndun .......0.00.20..0 00 3 48 160 4 

persónuljósmyndun .......0.0...0 00... nn 3 48 160 4 

offsetiðn: | 
offsetljósmyndun .........020.0.. nn 3 48 160 4 

offsetprentun .........0...... 000 3 48 160 4 

offsetskeyting (.........0....00 000. 3 48 160 4 

prentiðn: 

PRENUN ..........0 0. 3 48 160 4 

SELNINB ........... 3 48 160 4 

prentmyndaiðn: 
prentmyndaljósmyndun ............. 0000... 3 48 160 4 

prentmyndasmíði .........22000.. 0 3 48 160 4 

byggingariðnaður 

húsasmíði ..........0%%..2 00. 3 48 160 4 
málaraiðn ...............2. 000. 3 48 160 4 
MÚrarAIðN ............... 3 48 160 4 
Pípulagnir ............ 3 48 160 4 

skrúðgarðyrkja .............0... 3 48 108 3 
SLEINSMÍÐI ...........0020.. 0 3 48 160 4 ið) 
veggfóðrun .........%%..02. 0. 3 48 160 4 

fata-, skinn- og leðuriðnaður 
feldskurður ............... 3 48 160 4 ið) 
hattasaumur .............0.. 00 3 48 108 3 ið) 

kjólasaumur ..............0000 0 3 48 108 3 ið) 
klæðasaumur karla ................00 0000 3 48 160 4 ið) 

klæðasaumur kvenna ...........0..0 0000. 3 48 108 3 Ð) 

netagerð 20.00.0002. 3 48 108 3 N 

reiða- og seglasaumur ...........0..... 0... 3 48 108 3 ið) 
reiðtygja og aktygjasmíði ...........0200 0... 3 48 160 4 1) 

skósmíðaiðn: 

skóviðgerð .......0....%% 0000. 3 48 108 3 
SkÓSMÍðÐI .........00.. 00 3 48 108 3 

sútarðiðn .........2. 3 48 160 4 ð) 

matvælaiðnaður 

bakaraiðn ..........00.%.2.. 00. 3 48 160 4 

kjötiðn ......000.... 3 48 160 4 

kökugerð ..........0020. 0. 3 48 160 4 

matreiðsla ............0.... 00. 3 48 160 4 

MjÓlkuriðn .........0.0000 nr 3 48 160 4 2) 

málmiðnaður 
bifreiðasmíði .........0..0.000.0 00. 3 48 160 4 
bifvélavirkjun ...........20.0. 0 3 48 160 4 

bílamálun .............. 000... 3 48 160 4 

blikksmíði .........0... 0 3 48 160 4 
EIFSMÍÐI .........0.00 000 3 48 160 4 1) 

flugvélavirkjun .........%%%0.. 000 3 48 160 4 " og?) 

gaslagning .........%%%2.n nn 3 48 160 4 1) 

gull- og silfursmíði .......2.0..000.00 renn 3 48 160 4 

JÁLNSMÍÐI (.......%.... 0200 3 48 160 4
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Námstími: 

Skólatími — Starfstími Alls 
Iðngreinar: Annir/Víkur Vikur Ár Aths. 

leturgröftur ..........0..0..0..0 0000 3 48 160 4 

málmst€eypa ........00..000 0 3 48 160 4 
MÓtaSMÍðIi ...........00000 00 3 48 160 4 
FENNISMÍÐI ...............0 0. 3 48 160 4 

skipa- og bátasmíði ...........0....0.0.00 0. 3 48 160 4 
stálsmíði: 

stálskipasmíði ...........0..000.. 0 3 48 160 4 
stálvirkjasmíði ...........0...00000 0000. 3 48 160 4 

vélsmíði: 

vélvirkjun ...........0.00. 00. 3 48 160 4 
aflvélar ........... 3 48 160 4 

frystivélar ................. 0 3 48 160 4 

loft- og vökvastýringar ............00 0. 3 48 160 4 

ÚFSMÍÐI ............02. 3 48 160 4 2) 

rafmagnsiðnaður 

rafeindavirkjun: 
fjarskiptasvið .........%.... 0000. 3 48 160 4 
tölvusvið .............00 3 48 160 4 

ÚLVAFPSSVIÐ ..........0..0 0. 3 48 160 4 
rafmagnsiðn: 

rafvélavirkjun ...........0...0...00 00. 3 48 160 4 
rafvirkjun ...........0...0. 3 48 160 4 

tréiðnaður 

beykisiðn .........0.0.0.000000 00 3 48 160 4 1) 

hljóðfæraðsmíði ...........0.0.0.0.000000. 00. 3 48 160 4 ið) 
húsasmíði ..........2..00.. 0 3 48 160 4 

húsgagnabólstrun ...........0.00...0000 00. 3 48 160 4 

húsgagnasmíði ..............0.00.00 00 3 48 160 4 
myndskurður .............00.00. 000 3 48 160 4 ið) 
VAÐNASMÍÐI ...........00..0. 00 3 48 160 4 ið) 

þjónustuiðnaður 
framreiðsluiðn ...........0..0..00000 0000 3 48 108 3 
hárgreiðsla ...............0..0 0000 3 48 134 32 
hárskurður ............00.000. 0 3 48 134 312 

annar iðnaður 

glerslípun og speglagerð ..........0000000 00. 3 48 160 4 ið) 

leirkerasmíði ...........2000. 00 3 48 160 4 ið) 

tágariðun ..........0...2 000 3 48 160 4 ið) 

LANNSMÁÍÐI ............0.. 3 48 160 4 

11. gr. 

Nú óskar meistari eða iðnfyrirtæki að gera námssamning í sérgrein innan löggiltrar 
iðngreinar og getur þá Iðnfræðsluráð heimilað staðfestingu slíks samnings ef fyrir liggur álit 

fræðslunefndar iðngreinarinnar um að eðli sérgreinarinnar leyfi sjálfstætt nám og próftökur 
og að nefndin mæli með að slíkt sérnám eigi sér stað. 

Iðnfræðsluráð ákveður, að fengnum tillögum fræðslunefndar, lengd námstíma en aldrei 

getur námstími þó orðið skemmri en sem nemur hálfum námstíma hlutaðeigandi iðngreinar. 

Nám í þessari sérgrein hefur verið heimilað:
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Rafsuða, sérgrein í stálsmíði, námstími 2 ár, skólatími Í önn, 16 vikur, starfstími 88 

vikur. 

12. gr. 

Á stöðum, þar sem ekki er unnt að hafa samfellda vinnu allt árið í einhverri iðn og 
neminn getur fengið aðra atvinnu nokkurn hluta ársins, má dreifa náminu á fleiri ár, þó svo 
að samanlagður mánaðafjöldi við námið samsvari þeim árafjölda er að framan greinir. 

Þetta skal þó aðeins gert séu hlutaðeigendur því samþykkir, enda komi samþykki lðn- 
fræðsluráðs til. Vinna við iðnnámið má þó aldrei standa skemur en 6 mánuði á ári. Sama 
gildir ef nemi stundar annað framhaldsnám jafnhliða iðnnámi. 

13. gr. 

Nú hefur nemi áður stundað verknám á öðrum skólastigum eða á verklegu námskeiði og 

ákveður Iðnfræðsluráð þá styttingu námstíma eftir því sem efni er til, enda hafi námsefni og 
námstilhögun í slíku verknámi verið samþykkt af Iðnfræðsluráði áður en kennsla hefst. 
Nemar, sem lokið hafa fullnaðarprófi af verknámsbraut, skulu þó ávallt eiga rétt til styttingar 
á námstíma sínum ef þeir ráðast í iðnnám hjá meistara eða iðnfyrirtæki sem því svarar að átta 
mánaða verknámsbraut stytti iðnnám samkvæmt námssamningi um 12 mánuði. Iön- 
fræðsluráð getur sett nánari reglur um styttingu námstíma samkvæmt þessari grein að fengn- 
um tillögum viðkomandi fræðslunefnda. 

14. gr. 

Iðnaðarmaður, sem lokið hefur námi og staðist sveinspróf í einhverri iðngrein og gerist 

nemi í annarri skyldri iðngrein, skal eiga þess kost að fræðslunefnd meti hvaða námsefni 

hann þurfi að tileinka sér til viðbótar og hversu langan námstíma skuli ætla til viðbótar- 
námsins. 

Heimilt er að hliðstætt mat fari fram þegar iðnnemi, sem ekki hefur lokið námi, skiptir 
um iðngrein. 

Nú fer fram mat það sem getið er um í fyrstu málsgrein þessarar greinar og skal þá 
námstími í hinni skyldu iðngrein vera hálfur námstími þeirrar greinar. 

Eingöngu skal meta til styttingar námstíma á námssamningi eða starfsreynslutíma á 
vegum iðnfræðsluskóla. 

15. gr. 

Nú hefur maður starfað í þeirri iðngrein sem sérgrein hans heyrir undir jafnlangan tíma 

og nemur námstíma í iðhgreininni og er honum þá heimilt að fengnu leyfi lðnfræðsluráðs að 

þreyta sveinspróf í iðngreininni, enda hafi hann áður lokið burtfararpróti af iðnnámsbraut. 
Vottorð meistara eða iðnfyrirtækis skal vera til staðfestingar starfstíma samkvæmt 

ákvæði þessarar greinar. 

Heimilt er þeim sem lokið hefur sveinsprófi í sérgrein að stunda nám á iðnnámsbraut 

sem væri hann nemi í iðngrein þeirri sem sérgreinin fellur undir, enda fullnægi hann inn- 
tökuskilyrðum á iðnnámsbraut. 

16. gr. 

Hafi nemi áður stundað nám hjá öðrum meistara í sömu iðngrein, en slitið náms- 
samningi við hann á löglegan hátt skal sá tími, er hann vann hjá honum, dragast frá fullum 
námstíma hjá hinum síðari, nema telja megi að neminn hafi eigi notið þeirrar kennslu sem 

eðlilegt er með tilliti til hversu langt er liðið á námstímann.



25. ágúst 1981. 897 Nr. 558. 

IV. KAFLI 

Löggilding — Námssamningar. 

17. gr. 

Iðnfræðsluráð löggildir iðnmeistara með sjálfstæðan atvinnurekstur, sem það telur hæfa 
til að taka nema til iðnnáms og ákveður hversu marga nema meistari megi hafa út frá því 
sjónarmiði einu, að nemi fái notið fullkominnar kennslu í iðninni. Á sama hátt skal löggilda 

iðnfyrirtæki sem hafa meistara í þjónustu sinni. 

Við ákvarðanir sínar í þessu efni skal lðnfræðsluráð taka tillit til venjulegs fjölda sveina 

á vinnustað, húsnæðis, vélakosts, áhalda og verkefna. 

Fræðslunefndir viðkomandi iðngreina skulu skilgreina lágmarkskröfur samkvæmt 
þessari málsgrein. 

Óski viðkomandi aðilar vinnumarkaðarins þess sameiginlega, getur Iðnfræðsluráð 
ákveðið að því aðeins skuli löggilda iðnmeistara eða iðnfyrirtæki að það hafi að staðaldri 
einn eða fleiri starfandi sveina í þjónustu sinni. Löggilding til að taka nema gildir að hámarki 
5 ár og ber við endurnýjun að krefjast samsvarandi upplýsinga frá meistara eða iðnfyrirtæki 
og þegar sótt er um í fyrsta sinn. 

Iðnfræðsluráð getur fellt löggildingu fyrirvaralaust úr gildi ef það telur brostnar for- 
sendur þær sem um ræðir í þessari grein. 

18. gr. 

Meistari eða iðnfyrirtæki sem vill taka nema til iðnnáms skal senda skriflega umsókn um 
löggildingu til Iðnfræðsluráðs ásamt þeim gögnum sem áskilin eru á hverjum tíma. 

Iðnfræðsluráð skal að lokinni athugun gefa út löggildingu til að taka nema þar sem 
skilgreint er hversu marga nema viðkomandi megi hafa í námi á sama tíma og á sama 
námsári. 

Samsvarandi vinnubrögð skal viðhafa ef meistari eða iðnfyrirtæki vill fá heimild til að 
fjölga nemum. 

Meistara eða iðnfyrirtæki er ekki heimilt að taka nema til reynslu fyrr en að fenginni 
löggildingu. Iðnfræðsluráði er heimilt að setja sérstakar reglur um löggildingu og nematöku 

fyrir einstakar iðngreinar í samráði við samtök launþega og vinnuveitenda í þeirri iðngrein 

sem um er að ræða. 

19. gr. 
Meistari eða iðnfyrirtæki skulu uppfylla eftirtalin skilyrði: 

1. Meistari skal hafa fullgild meistararéttindi samkvæmt iðnaðarlögum nr. 42/1978 og/eða 
hafa staðist meistarapróf samanber 43. grein laga um iðnfræðslu nr. 68/1966 í þeirri 

iðngrein sem hann hyggst kenna. Á sama hátt skal iðnfyrirtæki hafa meistara í þjónustu 
sinni með þau réttindi er að framan greinir. 

2. Meistari eða iðnfyrirtæki skal hafa starfrækt atvinnurekstur í viðkomandi iðngrein í 
a. mm. k. eitt ár áður en löggilding er veitt. 

3. Meistari og/eða iðnfyrirtæki skal hafa öðlast sérstaka löggildingu viðkomandi yfirvalda 

(bygginganefnda, rafveitna, vatns- og hitaveitna, o. s. frv.) sé hennar krafist í viðkomandi 

iðngrein. 
4. Meistari og/eða iðnfyrirtæki skal hafa með höndum nægilega fjölþætt verkefni í iðn 

sinni til að geta látið í té fullnægjandi kennslu samkvæmt námsreglum iðngreinarinnar 
eða að mati Iönfræðsluráðs séu slíkar reglur ekki fyrir hendi. 

5. Nú telst iðnfyrirtæki eða meistari ekki hafa nægilega fjölþætt verkefni svo að unnt sé að 
kenna iðnina fullkomlega og getur Iðnfræðsluráð þá heimilað frávik, þannig að nemi 
hljóti þjálfun að hluta hjá öðru iðnfyrirtæki eða meistara. Geta skal slíks fráviks í
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samningi og leggja fram með námssamningi samþykki allra aðila um hvernig nemi fái 

þjálfun hjá hvorum vinnuveitanda. 
6. Meistari og/eða iðnfyrirtæki skal hafa yfir að ráða vinnustöð eða verkstæði með full- 

nægjandi aðstöðu ásamt vélum, tækjum, áhöldum og búnaði sem iðngreinin útheimtir. 

20. gr. 

Við útgáfu löggildingar meistara og iðnfyrirtækja til nematöku skal að jafnaði ekki 
heimila fleiri nema, miðað við fullgilda iðnaðarmenn, sem eru í þjónustu meistara eða 

iðnfyrirtækis, en sem svarar einum nema á hverja tvo iðnaðarmenn í starfi að staðaldri. 
Þegar námið fer fram á föstum vinnustað (verkstæði) getur lönfræðsluráð heimilað hærra 
hlutfall nema miðað við starfandi iðnaðarmenn, þó aldrei fleiri en svo að einn iðnaðarmaður 
komi á móti hverjum nema. 

21. gr. 

Enginn má hefja iðnnám yngri en 16 ára. Í iðngreinum, þar sem vinnuhættir, vinnu- 
skilyrði, vinnutími eða önnur atvik gera slíkt nauðsynlegt, getur Iönfræðsluráð áskilið hærra 
aldursmark. Leita skal álits embættislæknis eða þeirra sem fara með vernd barna og unglinga 

áður en slík ákvörðun er tekin. 
Óheimilt er að gera námssamning við ungling, nema hann hafi lokið grunnskólaprófi 

með einkunn er nægir til inngöngu í framhaldsskóla eða öðru prófi jafngildu, með þeim 
lágmarkseinkunnum sem ráðuneytið kann að áskilja. 

Iðnfræðsluráði er heimilt að gera próf úr verknámsskóla (1. ár í verknámi) að skilyrði 
fyrir gerð námssamnings ef fyrir liggur samþykkt um slíkt frá aðilum vinnumarkaðarins í 
iðngreininni. Óheimilt er að gera námssamning Í sérgrein, nema neminn uppfylli þau skilyrði 

sem sett eru fyrir námi í viðkomandi grein. 

22. gr. 

Um leið og meistari eða iðnfyrirtæki tekur nema til iðnnáms, þ. e. strax á fyrsta mánuði 

reynslutíma, skal gera um það skriflegan námssamning í þremur eintökum. Fær hvor samn- 

ingsaðili sitt eintak að lokinni staðfestingu en Iðnfræðsluráð heldur hinu þriðja. Áður en 

samningar eru lagðir inn til staðfestingar hjá iðnfulltrúa eða Iðnfræðsluráði skal greiða gjald 

vegna þeirra inn á póstgíróreikning Íðnnemasambands Íslands. Gjald þetta skal vera 1!/2 % 

af fyrsta árs launum rafvirkjanema eins og þau eru hverju sinni. Meistari eða iðnfyrirtæki 

skal greiða *%s hluta gjaldsins en nemi 's hluta. Gjald þetta rennur til fræðslustarfsemi 

Iðnnemasambands Íslands um iðnfræðslulöggjöfina. Menntamálaráðuneytið annast eftirlit 
með notkun fjárins. 

Iðnfulltrúi skal staðfesta námssamninga með áritun sinni og eru þeir ógildir ella. Synji 
iðnfulltrúi um staðfestingu námssamings má áfrýja til lÖðnfræðsluráðs. 

23. gr. 
Iðnfræðsluráð leggur til ókeypis eyðublöð undir námssamninginn og ræður gerð hans og 

eru námssamningar gerðir á önnur eyðublöð ógildir. 

A samningseyðublöðum skal hafa eyðu fyrir nafn þess iðnfræðsluskóla sem neminn á að 

sækja. 

Iðnfræðsluráð skal senda greinargerð reglulega til viðkomandi inðfræðsluskóla um 
hverjir hafi látið skrá sig til skólans. Iðnfræðsluráð skal halda skrá um þá námssamninga sem 

í gildi eru á hverjum tíma og eiga iðnaðarmenn og aðrir rétt á að fá upplýsingar um þá ef 
óskað er. 

24. gr. 

Námstíminn telst frá dagsetningardegi námssamnings sem staðfestingu hlýtur, enda hafi 
nemi þá byrjað nám sitt. 

Námssamning skal senda Iðnfræðsluráði eða iðnfulltrúa til staðfestingar innan eins



25. ágúst 1981. 699 Nr. 558. 

mánaðar frá dagsetningardegi og er við áritun IÖnfræðsluráðs eða iðnfulltrúa heimilt að 
breyta byrjunartíma námsins ef samningur berst eigi innan þess tíma. 

25. gr. 
Nú fer meistari sá, sem skráður er í námssamningi sem lærimeistari nemanda, úr 

þjónustu iðnfyrirtækis sem löggildingu hefur hlotið, sbr. 18. grein í þessari reglugerð, og ber 
þá iðnfyrirtækinu að sjá nema fyrir öðrum hæfum lærimeistara í iðninni. 

Iðnfyrirtækið skal þegar tilkynna Iðnfræðsluráði meistaraskipti, sem skráir þau á 
námssamninginn. 

26. gr. 
Nú hefur meistari eða iðnfyrirtæki rofið námssamning tvisvar, vanrækt kennslu eða 

brotið á annan hátt gegn lögum og reglugerðum um iðnfræðslu í verulegum atriðum og getur 
þá Iðnfræðsluráð svipt hlutaðeigandi rétti til að hafa nema tiltekinn tíma eða að fullu. 

Úrskurð Iðnfræðsluráðs má þó bera undir dómstóla, enda sé það gert innan 30 daga frá 
því að úrskurðurinn var birtur aðilum. 

V. KAFLI 

Vinnutími, orlof, slysa- og sjúkdómstilfelli. 

27. gr. 
Iðnnemar skulu ganga til þeirra verka er þeim er skipað til. Þeir skulu vera ástundun- 

arsamir og trúir í starfi. Daglegur vinnutími nema skal vera hinn sami sem sveins í hlutað- 
eigandi iðngrein samkvæmt kjarasamningi, sbr. þó 28. grein. 

Nú er svo ástatt í einhverri iðngrein að ekki er fyrir hendi samningur um vinnutíma 

sveina og getur þá Iðnfræðsluráð ákveðið hámarksvinnutíma nema í iðngreininni með hlið- 

sjón af vinnutíma í skyldum iðngreinum. Iðnnemum er ekki skylt að inna af hendi eftirvinnu 

eða helgidagavinnu og ekki má setja þá til neinnar þeirrar vinnu sem ekki lýtur að námi 

þeirra, er þeim um megn eða skaðleg getur talist heilsu þeirra. 
Kaup og kjör skulu vera samkvæmt kjarasamningum hverju sinni. 

Iðnnemi skal hefja nám við iðnfræðsluskóla við upphaf námsannar og störf hjá meistara 

eða fyrirtæki að loknu síðasta prófi á viðkomandi námsönn. Nemandi skal, ef hann æskir 

þess, fá leyfi frá störfum til að vera við skólauppsögn og taka við einkunnum sínum. 

28. gr. 
Þegar kennsla í iðnfræðsluskóla fer fram í dagskóla með fullum kennslustundafjölda 

skal neminn að öðru jöfnu halda kaupi sínu en mæta ekki til vinnu. Verði samkomulag um 

að kaup sé ekki greitt meðan á skólatíma stendur greiðist samsvarandi hærra kaup þann tíma 

sem unnið er. 
Fari kennsla í iðnfræðsluskóla að hluta eða öllu leyti fram í kvöldskóla með samþykki 

menntamálaráðuneytisins og Iðnfræðsluráðs skal nemi, þá daga sem skóli stendur, ljúka 

störfum á vinnustað 2 stundum áður en skóli hefst. 
Nú stundar nemi nám í iðnfræðsluskóla utan samningsbundins dagvinnutíma og getur 

þá Iðnfræðsluráð stytt námstíma samkvæmt samningi er svarar til þess tíma sem ella hefði 

dregist frá vinnutíma vegna skólanáms. 

29. gr. . 

Um orlof iðnnema fer samkvæmt lögum um orlof og ákvæði þar að lútandi í kjara- 

samningum 
B113
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30. gr. 

Í slysa- og sjúkdómstilfellum skal iðnnemi hjá meistara eða iðnfyrirtæki njóta sömu 
réttinda og gert er ráð fyrir í lögum sem gilda á hverjum tíma, svo og þeirra fríðinda umfram 
lög sem felast í kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags. 

Skylt er nema að leggja fram læknisvottorð í slysa- og sjúkdómstilfellum og getur 
meistari eða iðnfyrirtæki vísað á sérstakan trúnaðarlækni í þessu sambandi. 

31. gr. 

Heimilt er námssúlku er vera fjarverandi í allt að 3 mánuði á námstímanum vegna 

barnsburðar og er slíkt ekki grundvöllur samningsslita, enda hafi kaup ekki verið greitt fyrir 
þann tíma. 

Nú hefur nemi verið fjarverandi vegna veikinda og annarra forfalla meira en 6 mánuði 
samtals á námstímanum og getur þá Iðnfræðsluráð ákveðið að námstíminn framlengist 
hæfilegan tíma. 

VI. KAFLI 

Verklegt nám á vinnustað. 

32. gr. 
Meistari eða iðnfyrirtæki skal veita nema sínum kennslu í námsgreininni og sjá svo um 

að hann hafi að námstíma loknum hlotið hæfilega æfingu í öllum störfum er iðngreinin tekur 
til venju samkvæmt og hafi lært meðferð, hirðingu og beitingu þeirra áhalda sem notuð eru í 
iðngreininni. Þetta skal vera hægt að staðfesta að hafi verið gert með færslum í vinnubók. 

33. gr. 
Iðnfræðsluráð skal setja námsreglur fyrir hverja iðngrein, að fengnum tillögum hlutað- 

eigandi fræðslunefndar, þar sem sagt er fyrir um störf þau er nemar skulu hljóta æfingu í á 
námstímanum. Jafnframt skulu útbúnar vinnubækur er byggi á starfsgreiningu náms- 
reglnanna. 

34. gr. 
Iðnnemi skal færa vinnubækur reglulega og skulu þær staðfestar jafnóðum af vinnuveit- 

anda eða fulltrúa hans. 
Vinnubókin skal hönnuð þannig að iðnnemi geti auðveldlega skráð vinnutímann í 

hverju starfi. Þá skal í vinnubókum ætla pláss fyrir lýsingu á einstökum verkum er nemi 

vinnur, en fræðslunefnd ákveður hve oft á námstímanum skuli skrá slíkar verklýsingar. 
lðnfræðsluráð annast útgáfu vinnubókanna. 

Iðnnemi skal framvísa vinnubók sinni árlega hjá iðnfulltrúa eða eftirlitsmanni sem 

Iðnfræðsluráð tilnefnir. Þeir ganga úr skugga um hvort störf nemans séu í samræmi við 
námsreglur hlutaðeigandi iðngreinar. Ef misbrestur reynist á færslu vinnubókar eða störf 
nemans ekki í samræmi við námsreglur hlutast þeir til um að úr verði bætt. 

35. gr. 

Iðnfulltrúar skulu hafa eftirlit með kennslunni og fylgjast með að námsreglum sé 

framfylgt. Í þessu skyni geta þeir lagt fyrir aðila að framvísa vinnubókum hvenær sem er og 

heimsótt vinnustöðvar er nemar eru að verki. 

Iönfulltrúar kveðja prófnefndir eða eftirlitsmenn er Iðnfræðsluráð skipar sér til aðstoð- 
ar við eftirlit samkvæmt þessari grein, eftir nánari ákvörðun Iðnfræðsluráðs hverju sinni.
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Iðnfulltrúar geta látið fara fram skyndipróf í samráði við prófnefndir hvenær sem er á 

námstímanum í því skyni að kanna hæfni nema. 

Hafi nemi eigi hlotið fullnægjandi fræðslu og æfingu, miðað við námsáætlun og hve langt 

er liðið á námstímann, geta iðnfulltrúar lagt fyrir meistara og iðnfyrirtæki að bæta úr því 

innan ákveðins tíma. 
Skjóta má ákvörðun iðnfulltrúa undir úrskurð Iðnfræðsluráðs. 

36. gr. 

Nú stendur yfir verkfall eða verkbann á vinnustað þar sem nemi stundar nám sitt og skal 

hann þá eigi taka þátt í framleiðslustörfum. Aftur á móti er nema skylt að mæta til æfingar og 

meðferðar véla og verkfæra á vinnustað þar sem því verður við komið. 

Nú stendur vinnudeila svo lengi að telja má að nemi missi verulega úr verklegu námi 

hennar vegna og getur þá Iðnfræðsluráð ákveðið að framlengja námssamninginn um hæti- 

legan tíma. 

VII. KAFLI 

Prófnefndir. 

37. gr. 

Iðnfræðsluráð skipar prófnefndir innan hverrar iðngreinar á þeim stöðum sem hafa 

fullnægjandi aðstöðu. 
Iðnfræðsluráð setur prófnefndum starfsreglur samkvæmt tillögum fræðslunefnda. Í 

starfsreglum skal kveðið á um framkvæmd prófa, aðstöðu, einkunnagjöf, notkun samræmdra 

prófa og prófbanka. 
Komi fram ósk frá samtökum vinnumarkaðarins í iðngreininni um samræmt sveinspróf er 

heimilt að skipa yfirprófnefnd til að annast framkvæmd sveinsprófsins. 

38. gr. 

Verkefni prófnefnda er að annast framkvæmd sveinsprófa og að dæma þau í samræmi við 

starfsreglur. 
Þar til próf hafa verið samræmd skulu prófnefndir semja sveinspróf, sjá um framkvæmd 

og prófdóma, svo sem tíðkast hefur. Ennfremur annast prófnefndir eftirlit með iðnnámi eftir 

nánari ákvörðun Iðnfræðsluráðs hverju sinni. 

39. gr. 

Í prófnefnd skulu vera þrír menn að jafnaði bæði meistarar og sveinar og skulu þeir 

skipaðir af Iðnfræðsluráði til þriggja ára í senn. Jafnmargir skulu skipaðir til vara séu þeir til á 

staðnum. Tveir prófnefndarmenn skulu skipaðir að fengnum tillögum hlutaðeigandi iðnráðs 

eða iðnaðarmannafélags þar sem iðnráð er ekki til, enda hafi það ráðfært sig við hlutaðeigandi 

iðnfélög séu þau til á staðnum, en ella samiðnaðarmenn á viðkomandi stað. Hinn þriðja skipar 

Iðnfræðsluráð án tilnefningar og skal hann vera formaður prófnefndar. 
Nú er hvorki til iðnráð né iðnaðarmannafélag á staðnum og getur þá Iðnfræðsluráð 

ráðfært sig við iðnaðarmenn á staðnum um skipun prófnefndar. 
Iðnfræðsluráð skipar formann og aðra prófnefndarmenn. Það sendir prófnefndar- 

mönnum skipunarbréf og reglugerð þessa ásamt öðrum upplýsingum um framkvæmd 

sveinsprófa. Varamönnum skal einnig senda skipunarbréf prófnefndar. 
Iðnfræðsluráð heldur námskeið fyrir prófnefndarmenn. Á námskeiðum skal farið yfir 

helstu þætti við framkvæmd prófa, skyldur prófnefndarmanna og notkun samræmdra próta og 

prófbanka.
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40. gr. 
Nú er á einhverjum stað ekki tilprófnefnd og ber þá meistara eða iðnfyrirtæki að snúa sér 

til lðnfræðsluráðs sem bendir á prófstað í samráði við fræðslunefnd. 

Nú er prófstaður ákveðinn í öðru byggðarlagi og greiðir þá meistari eða iðnfyrirtæki þann 
kostnað er hlýst af ferðum og dvöl próftaka á prófstað. 

41. gr. 

Prófnefndarmaður víkur úr sæti í prófnefnd, ef hann er meistari nema eða hefur verið 

kennari hans á verkskólabraut, skyldur honum að feðgatali eða niðja, eða öðrum lið til hliðar, 

maki hans, unnusti eða unnusta, kjörforeldri eða kjörbarn, fósturforeldri eða fósturbarn. 

Ennfremur skal prófnefndarmaður víkja úr sæti sé hann starfsmaður hjá meistara þeim eða 
iðnfyrirtæki er próftaki stundar nám hjá. Prófnefndarmaður víkur í slíkum tilfellum úr 
prófnefnd og tekur varamaður þá sæti í prófnefndinni. Sé enginn varamaður til skal Iðn- 

fræðsluráð skipa prófnefndarmann hverju sinni. Aldrei mega tveir menn frá sama iðnfyrirtæki 
vera prófdómendur samtímis. 

42. gr. 

Iðnfræðsluráð getur vikið prófnefndarmanni úr starfi ef hann vanrækir starf sitt eða 
brýtur af sér á annan hátt að mati Iðnfræðsluráðs. Verði ágreiningur milli prófnefndar og 
próftaka eða meistara hans skal honum vísað til úrskurðar Iðnfræðsluráðs. 

Getur lðnfræðsluráð tilnefnt sérstaka trúnaðarmenn til að fjalla um ágreininginn. Skylt er 

prófnefnd að varðveita öll gögn er ágreininginn varða og afhenda þau Iönfræðsluráði eða 
fulltrúum þess, þar með talið prófverkið sjálft eins og próftaki skilaði því, eftir því sem við 
verður komið. 

Þegar notuð eru samræmd sveinspróf skal leitað álits viðkomandi fræðslunefndar um 
ágreiningsatriðin áður en Iðnfræðsluráð sker úr ágreiningnum. Úrskurður Iðnfræðsluráðs er 
lokaúrskurður. 

43. gr. 
Kostnaður við prófnefndir greiðist úr ríkissjóði. 

Menntamálaráðuneytið ákveður þóknun prófnefndarmanna og setur reglur um uppgjör 
prófkostnaðar. 

Viðkomandi lögreglustjóri greiðir prófnefndarmönnum þóknun fyrir prófstörfin sam- 
kvæmt reikningi þegar prófnefnd skilar sveinsbréfum til undirritunar. 

44. gr. 

Viðkomandi fræðslunefnd skal hafa eftirlit með störfum prófnefnda í sinni iðngrein. 
Fræðslunefndin getur falið eftirlitsmönnum að fylgjast með prófunum og meta hvort aðstaða 
sé fullnægjandi. 

45. gr. 

Prófnefnd skal, eftir því sem kostur er, láta prófin fara fram í aðstöðu sem próftaki þekkir. 
Sé nauðsynlegt að prófið fari fram á ókunnum stað, skal próftaka heimilt að kynna sér 
aðstæður eina viku fyrir próf. Prófnefnd skal ganga úr skugga um að öll áhöld, tæki, vélar og 
efni séu til staðar við próftöku og er meistara skylt að leggja til það sem prófnefnd telur 
nauðsynlegt. 

46. gr. 
Prófnefnd skal halda gerðabók um störf sín og ber að færa til bókar allar ákvarðanir 

prófnefndar varðandi undirbúning, tilhögun og framkvæmd sveinsprófa. Ennfremur nöfn 
próftaka og meistara, svo og einkunnir þær sem gefnar eru við próf.
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Verði ágreiningur milli prófnefndarmanna eða milli þeirra og próftaka skal bóka 
stuttorða greinilega lýsingu á ágreiningsatriðum, svo og þá afgreiðslu sem ágreiningurinn fær 
sé honum ekki áfrýjað til Iðnfræðsluráðs. Iðnfræðsluráð á rétt á að kynna sér gerðabók 
prófnefndar sé þess óskað. Þegar gerðabók er útskrifuð ber að afhenda hana Iðnfræðsluráði til 
varðveislu. Þá skal prófnefnd færa lausblaðabók (sveinsprófsbók) er í sé fært nafn próftaka, 
nafnnúmer, fæðingardagur, -ár og staður, námstími og iðn, nafn og heimili lærimeistara, 

prófverkefni, svo og einkunnir í einstökum greinum og aðaleinkunn er nemi fær við prófið. 
Nefnist sú bók prófbók og skal færast í sexriti. Skal prófnefnd að loknu sveinsprófi afhenda 
viðkomandi lögreglustjóra eitt eintak, Iðnfræðsluráði annað, Landssambandi iðnaðarmanna 
hið þriðja og Alþýðusambandi Íslands það fjórða, próftakanum hið fimmta og halda því sjötta 
fyrir sig. 

VIN. KAFLI 

Áfangapróf verkleg og fagleg bóknámspróf. 

47. gr. 

Heimilt er Iðnfræðsluráði að mæla fyrir um próf þegar nemi hefur lokið helmingi 
námstímans eða meira. 

Fræðslunefnd viðkomandi iðngreinar skal gera tillögur til lönfræðsluráðs um innihald 
prófsins og framkvæmd þess. 

48. gr. 
Tilgangur prófsins er að upplýsa nema, kennara og vinnuveitendur um stöðu nemans í 

náminu og hvaða þætti námsins þarf að leggja áherslu á. 

49. gr. 
Iðnfræðsluráð setur sérstakar reglur um framkvæmd áfangaprófa fyrir hverja iðngrein. 

IX. KAFLI 

Um sveinspróf. 

50. gr. 
Heimilt er að taka hvern þann til sveinsprófs sem lokið hefur löglegum námssamningi eða 

iðnnámi á vegum iðnfræðsluskóla með tilskilinni starfsþjálfun þar sem það á við. 
Þá er heimilt að taka þá til sveinsprófs er hafa heimild menntamálaráðuneytisins til 

verklegs sveinsprófs eingöngu, samanber 35. grein laga um iðnfræðslu nr. 68/1966 og 5. gr. 
laga nr. 18/1971. 

Sl. gr. 

Þegar námstími er á enda og nemi hefur lokið burtfararprófi frá iðnfræðsluskóla skal 
hann ljúka samræmdu sveinsprófi er sanni hæfni hans sem fagmanns. Prófið skal vera svo 
marktækt og mæla svo vel þekkingu og færni að skilyrði um námstíma verði veigaminni en 
áður. 

Inn í sveinspróf skal taka til mats öll annapróf er nemi hefur lokið í iðnfræðsluskóla. 
Öll sveinspróf, hvar sem þau eru tekin á landinu, skulu vera í samræmi við ákvörðun 

fræðslunefndar viðkomandi iðngreinar.
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Í þeim iðngreinum, sem kenndar eru í framhaldsdeildum verknámsskóla, skal haga svo til 
að hægt sé að tengja saman sveinspróf og lokapróf úr framhaldsdeildum á verknámsbraut. 

Sveinspróf skulu fara fram á viðurkenndum prófstað, t. d. í húsnæði iðnfræðsluskóla eða 
öðru sambærilegu. 

Standist nemi sveinspróf ber að gefa út, honum til handa sveinsprófsskírteini, undirritað 
af formanni prófnefndar og lögreglustjóra. 

52. gr. 

Þá er nemi hefur lokið iðnnámi skal meistari snúa sér til formanns viðkomandi prót- 

nefndar í iðninni með beiðni um að neminn fái að ganga undir sveinspróf. Beiðninni, sem skal 
vera skrifleg, skal fylgja: 

1. námssamningur nema eða yfirlýsing iðnfræðsluskóla um að viðkomandi hafi lokið til- 

skildu námi og starfsreynslu, 
vinnubók nemans, 

fæðingar- og skírnarvottorð nemans, 
burtfararprófsskírteini frá iðnfræðsluskóla, 
greiðsla fyrir kostnað við próftöku (sjá 53. gr.). 
Sá sem hefur heimild menntamálaráðuneytisins til að þreyta verklegt sveinsprót 

eingöngu skal leggja fram skírteini ráðuneytisins þar að lútandi ásamt: 
1. fæðingar- og skírnarvottorði, 
2. greiðslu fyrir kostnað við próftöku. 

Nú eru, þegar sveinspróf hefst í iðninni, tveir mánuðir eða skemmri tími eftir af námstíma 
nema samkvæmt námssamningi og getur þá Iðnfræðsluráð heimilað nemanum að þreyta 
sveinspróf, enda hafi hann lokið burtfararprófi frá iðnfræðsluskóla. Þó skal eigi gefa út 
sveinsbréf til próftaka, þótt hann standist prófið, fyrr en námstíma hans er lokið samkvæmt 
námssamningi og skal sveinsprófi talið lokið sama dag og námstíma lýkur. 
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53. gr. 
Meistari eða iðnfyrirtæki greiðir fyrir próftaka þann kostnað sem ekki greiðist af opin- 

beru fé, svo sem efnisgjald og kaup próftaka meðan á prófi stendur þegar það á við samkvæmt 
samningi. Þeir sem hafa leyfi menntamálaráðuneytisins til verklegs sveinsprófs eingöngu, svo 
og þeir sem þreyta próf í annað og þriðja skipti, skulu greiða prófkostnað sjálfir. 

54. gr. 

Nú háttar svo til að prófverk er smíði hlutar sem próftaki vill sjálfur eiga og er honum það 
þá heimilt, enda standi hann sjálfur straum af kostnaði við prófið nema sveinsprófgjaldi. 

Þegar prófverkið er hluti af verkframkvæmd og greitt er fyrir það sem slíkt skal sú 
launagreiðsla renna til próftaka, enda greiðir meistari þá ekki laun hans á meðan á próti 
stendur. 

55. gr. 
Hafi nemi ekki staðist sveinspróf í iðninni skal hann eiga rétt á að ganga undir það á ný 

þegar það er næst haldið, enda sé hann sjálfráður um það hvar og á hvern hátt hann heldur 

náminu áfram. 

Enginn nemandi hefur rétt til að ganga undir próf í sömu iðngrein oftar en þrisvar sinnum, 
þó má ekki líða lengri tími en tvö ár frá því að hann þreytti próf fyrst í iðninni og þar til hann 

þreytir próf í þrið ja sinn. Ráðherra getur þó lengt tveggja ára frestinn ef sérstaklega stendur á. 
Hafi próftaki ekki staðist prófið getur hann sjálfur snúið sér tilformanns prófnefndar með 

beiðni um að fá að ganga undir sveinspróf á ný.
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56. gr. 

Sveinspróf skal halda a. m. k. tvisvar á ári og miðast við lok anna í iðnfræðsluskólum 

eftir nánari ákvörðun Iöðnfræðsluráðs í samráði við fræðslunefndir. 
Skal auglýsa prófið með a. m. k. tveggja vikna fyrirvara. 
Umsóknir um próftöku skulu komnar til formanns prófnefndar fyrir 1. þess mánaðar er 

próf skal fara fram í. 

57. gr. 

Prófverkefni skulu vera skrifleg, munnleg og verkleg, er prófa hæfni nemans sem vænt- 

anlegs iðnaðarmanns í samræmi við ákvörðun fræðslunefndar í umboði lönfræðsluráðs. 

58. gr. 

Iönfræðsluráð setur, að fengnum tillögum fræðslunefndar, reglur um prófverkefni og 

tilhögun sveinsprófs í hverri iðngrein og sérgrein um sig. 
Skal Iðnfræðsluráð hafa frumkvæði um að reglur þessar séu endurskoðaðar svo oft sem 

þurfa þykir í samráði við fræðslunefnd hlutaðeigandi iðngreinar. 
Iðnfræðsluráð annast samræmingu sveinsprófa og aðstöðu til próftöku um land allt í 

samráði við fræðslunefndir, m. a. með gerð samræmdra prófa, stofnun prófbanka og fækkun 
prófstaða. 

Ráðið veitir tæknilega aðstoð við ákvörðun um innihald prófa og endanlega gerð þeirra, 
samanber 8. grein. 

Iðnfræðsluráð gefur út sérstakar reglur um framkvæmd prófa að fengnum tillögum 

fræðslunefnda. 
Ráðið setur reglur um rekstur prófbanka, endurnýjun o. fl. þess háttar. Það felur sér- 

fróðum manni umsjón bankans, jafnframt því sem hann aðstoðar og leiðbeinir fræðslunefnd- 
um og prófnefndum eftir því sem við á. 

59. gr. 
Fræðslunefnd ákveður prófverkefni í samræmi við gildandi reglur. Ákvörðun þarf að taka 

svo snemma fyrir hvert sveinspróf að prófgögn berist tímanlega til prófnefnda. Fyrirmæli um 

framkvæmd og annað fylgi prófgögnum, svo og hlutfallslegt prófmat ásamt viðurkenndum 
lausnum verkefna. 

60. gr. 

Í sveinsprófi skal gefa sérstaka einkunn fyrir hvern þátt prófsins, svo og vinnuhraða og 
vinnubrögð. 

Fyrir hvern einstakan þátt skal meta árangur próftaka í hundraðshlutum af besta mögu- 

legum árangri. Prófnefndin skal síðan meta heildarárangur próftaka, bæði í prófinu sjálfu og í 

öðrum prófum er próftaki hefur lokið, samanber 51. grein. Prófnefnd ákveður vægi hinna 

ýmsu þátta, ef ekki er tekið fram vægið í prófreglum samanber 58. grein. 

Meta skal árangur próftakans í hundraðshlutum af besta mögulegum árangri og deila í þá 
tölu með 10 til að fá þá einkunn er gefa skal. Sveinsprófseinkunn skal meta til flokkunar 

samkvæmt því sem segir í eftirfarandi töflu: 

  

Meðaltalsárangur 

  

í hundraðshlutum Einkunn Flokkun 

90—100 9,0—10,0 Á gætiseinkunn 
13—89 13—8,9 1. einkunn 

60—72 6,0—7,2 2. einkunn 

50—59 5,0—5,9 3. einkunn
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Ekki má láta neinn fá sveinsbréf sem fær minna en 5,0 í aðaleinkunn, verklegu prófi og 
teikningu eða minna en 4,0 í almennum greinum og 5,0 í faggreinum, sérgreinum og verk- 
legum greinum. 

61. gr. 
Prófnefnd sendir fræðslunefnd skýrslu ef prófið fer ekki fram samkvæmt reglum. 
Þegar próftaki hefur lokið prófi skal prófnefndin þegar gefa viðkomandi lögreglustjóra 

skýrslu um prófið á frumriti sveinsprófsbókar. 
Lögreglustjóri heldur skrá yfir öll sveinsbréf, útgefin í umdæmi hans. Lögreglustjóri 

leggur til eyðublöð undir sveinsbréfin. 
Sveinsbréfin skulu gerð í bókarformi eða samanbrotin í hylki eftir nánari ákvörðun 

Iðnfræðsluráðs. Sveinsbréfin skulu vera af tveimur gerðum. Önnur með yfirskriftinni 
„SVEINSBRÉF“ og skal gefa þá gerð út til handa þeim sem lokið hafa iðnnámi og burtfar- 
arprófi frá iðnfræðsluskóla. Hin gerðin skal vera með yfirskriftinni „SVEINSBRÉF, veitir 

ekki rétt til meistarabréfs“ og skal gefa þá gerð út til handa þeim sem lokið hafa prófi í sérgrein 
eða prófi í verklegum hluta sveinsprófs eingöngu. 

Óski einhver iðngrein eftir að hafa sérstaka gerð á sveinsbréfinu skal það heimilt á 

kostnað hlutaðeigandi iðngreinar en þó því aðeins að Iðnfræðsluráð samþykki útlit 
sveinsbréfsins. 

Á sveinsbréfinu skulu eftirtalin atriði að minnsta kosti koma fram: 
fullt nafn próftaka, 

nafnnúmer, 

fæðingardagsetning, 
að viðkomandi hafi lokið sveinsprófi í iðn eða sérgrein, 
nafn iðngreinar eða sérgreinar, 
sveinsprófseinkunnir, 
lýsing á prófverki, 
nafn fyrirtækis, meistara og iðnfræðsluskóla, 

útgáfudagsetning, 
10. undirskrift formanns prófnefndar, 
11. undirskrift lögreglustjóra, 
12. neðanmáls skal setja flokkun einkunna samkvæmt 60. grein, 

13. yfirlýsing á enskri tungu um að viðkomandi hafi staðist sveinspróf í greininni samkvæmt 
lögum og reglugerðum, 

14. staðfesting lögreglustjóra á yfirlýsingunni. 

o
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C. IÐNFRÆÐSLUSKÓLAR 

X. KAFLI 

Iðnfræðsluskólar. 

62. gr. 
Iðnfræðsluskólar, sem reglugerð þessi tekur til, nefnast einu nafni eftirtaldir skólar: 

a) Iðnskólar og samsvarandi iðnbrautir fjölbrautaskóla, sbr. 65. grein, sem veita fræðslu 
nemendum sem nema vilja iðn til sveinsprófs, svo og bóklega fræðslu vegna náms í 

verksmiðjuiðnaði, í reglugerð þessari kallaðar iðnnámsbrautir.
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b) Verknámsskólar iðnaðarins, framhaldsdeildir þeirra og samsvarandi verknámsbrautir 
fjölbrautaskóla, sbr. 73. grein, sem veita verklega og bóklega fræðslu um iðnaðarstörf, 

bæði fyrir verksmiðjuiðnað og fyrir nám til sveinsprófs, í reglugerð þessari kallaðar 

verknámsbrautir. 
c) Sérskólar einstakra iðngreina, sbr. 85. grein, sem hafa sama markmið og skólar þeir sem 

nefndir eru í a) og b). 
d) Meistaraskólar, sbr. 88. grein, sem ætlaðir eru þeim sem búa sig undir meistarapróf eða 

verkstjórn í iðnaði. 

63. gr. 

Skólaumdæmi skulu vera sem hér segir og starfi a. m. k. einn iðnfræðsluskóli í hverju 

umdæmi: 
1. Vesturlandsumdæmi: Borgarfjarðarsýsla, Akraneskaupstaður, Mýrasýsla, Snæfellsness- 

og Hnappadalssýsla, Dalasýsla. 

2. Vestfjarðaumdæmi: Barðastrandarsýsla, Vestur-Ísafjarðarsýsla, Ísafjarðarkaupstaður, 
Bolungarvíkurkaupstaður, Norður-Ísafjarðarsýsla, Strandasýsla. 

3. Norðurlandsumdæmi vestra: Vestur-Húnavatnssýsla, Austur-Húnavatnssýsla, Skaga- 

fjarðarsýsla, Sauðárkrókskaupstaður, Siglufjarðarkaupstaður. 
4. Norðurlandsumdæmi eystra: Eyjafjarðarsýsla, Akureyrarkaupstaður, Ólafsfjarðar- 

kaupstaður, Dalvíkurkaupstaður, Suður-Þingeyjarsýsla, Húsavíkurkaupstaður, Norður- 

Þingeyjarsýsla. 

5. Austurlandsumdæmi: Norður-Múlasýsla, Seyðisfjarðarkaupstaður, Suður-Múlasýsla, 

Neskaupstaður, Eskifjarðarkaupstaður, Austur-Skaftafellssýsla. 
6. Suðurlandsumdæmi: Vestur-Skaftafellssýsla, Rangárvallasýsla, Árnessýsla, Selfoss- 

kaupstaður. 

7. Vestmannaeyjaumdæmi: Vestmannaeyjakaupstaður. 
8. Reykjanesumdæmi: Gullbringusýsla, Grindavíkurkaupstaður, Keflavíkurkaupstaður, 

Njarðvíkurkaupstaður. 

9. Hafnarfjarðarumdæmi: Hafnarfjarðarkaupstaður, Kópavogskaupstaður, Seltjarnar- 
neskaupstaður, Kjósarsýsla. 

10. Reykjavíkurborg. 
Ráðherra getur, að fengnum tillögum Iðnfræðsluráðs, gert breytingar á skólaumdæmum. 
Ennfremur getur ráðherra löggilt sérskóla einstakra iðngreina. 

64. gr. 

Ráðherra ákveður hvar skólasetur hvers skólaumdæmis samkvæmt 63. grein skuli vera, 
að fengnum tillögum Iðnfræðsluráðs og sýslunefnda og bæjarstjóra í hlutaðeigandi skóla- 

umdæmi. 
Að jafnaði skal ákveða skólasetur þar sem nemendafjöldi hefur verið mestur innan hvers 

skólaumdæmis, miðað við næstu 5 ár á undan, enda hafi verið um samfellt skólahald að ræða. 

Við ákvörðun skólasetra skal ennfremur taka tillit til atvinnuhátta, samgangna og eðli- 
legra tengsla við aðrar fræðslu- og þjónustustofnanir í skólaumdæminu. 

KI. KAFLI 

Iðnnámsbrautir. 

65. gr. 

Iðnnámsbrautir veita fræðslu nemendum sem iðnmeistarar og iðnfyrirtæki hafa tekið til 
iðnnáms samkvæmt reglugerð þessari, svo og nemendum sem stunda verklegt nám á verk- 

B 114
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námsbrautum eða öðrum skólavinnustöðum, eftir því sem við á og ákveðið er í reglugerð 
þessari. Þá veita skólar þessir fræðslu, bóklega og verklega, þeim sem stunda nám í verk- 
smiðjuiðnaði, eftir því sem segir í námsreglum og námsskrám. 

Ennfremur er sömu skólum heimilt að efna til námskeiða í bóklegum og verklegum 
greinum ef henta þykir, enda komi samþykki menntamálaráðuneytisins til hverju sinni. 

66. gr. 
Iðnfræðsluskólar skulu vera dagskólar. 
Nemendum á námssamningi skal kenna á 3 námsönnum, hverri sem næst 16 kennsluvik- 

um. Heimilt er að kenna námsefnið hvort heldur er í áfangakerfi eða bekkjarkerfi, en stefnt 
skal að því að hliðstætt námsefni sé kennt á hverri námsönn beggja kerfanna samkvæmt 
námsskrá hlutaðeigandi iðngreinar. Námsannir skulu dreifast sem jafnast á námstíma hvers 
nemanda. Þó er heimilt að haga náminu á annan hátt ef svo er mælt fyrir í námsreglum 
hlutaðeigandi iðngreinar. 

Heimilt er, að fengnu samþykki lönfræðsluráðs og menntamálaráðuneytisins, að hafa 
annað fyrirkomulag á kennslunni en fyrir er mælt í fyrstu málsgrein þessarar greinar, enda 
verði fullum kennslustundafjölda náð samkvæmt námsskrá. 

Kennsla þeirra er stunda nám í verksmiðjuiðnaði skal fara eftir námsreglum og námsskrá, 
sbr. 3. grein. 

67. gr. 
Almenn inntökuskilyrði iðnnámsbrauta eru þessi: 

1. að nemandi hafi lokið grunnskólaprófi með einkunn sem nægir til inngöngu í framhalds- 
skóla eða, 

2. að viðkomandi hafi lokið öðru prófi jafngildu með lágmarkseinkunnum sem mennta- 
málaráðuneytið kann að áskilja. 
Setja má sérstök inntökuskilyrði fyrir sérgreinar í samræmi við námsreglur og námsskrár 

þeirra. 

68. gr. 
Heimilt er skólum að halda uppi fornámi fyrir þá sem ekki hafa lokið grunnskólaprófi 

með einkunnum sem nægja til inngöngu í framhaldsskóla. 
Ekki skal íþyngja þeim með námi í greinum sem þeir hafa lokið prófum í með full- 

nægjandi árangri. 

69. gr. 

Innritun skal fara fram samkvæmt ákvörðun menntamálaráðuneytisins hverju sinni. 
Strax eftir að innritun er lokið skal menntamálaráðuneytinu tilkynnt um fjölda innritaðra 
nemenda í hverja iðngrein og á hverja námsönn innan iðngreinar. 

Menntamálaráðuneytið ákveður, að höfðu samráði við viðkomandi skólayfirvöld, hvaða 

iðngreinar skuli kenndar við skólann, sé um fámennari starfsgreinar að ræða. Skólinn er því 
aðeins skyldugur til að taka nema úr sínu umdæmi að greinin sé kennd við skólann. Skylt er að 
veita viðtöku nemum úr öðrum skólaumdæmum í þeim greinum sem kenndar eru við skólann 
ef viðkomandi sveitarfélag samþykkir greiðsluskyldu sína og unnt reynist að veita skólavist. 

Nemendur skulu hafa löglegan námssamning og fullnægja öðrum settum skilyrðum. 
Iðnfræðsluráð tilkynnir skólunum um þá iðnnema sem innrita skal í skólann, sbr. 21. grein, 
samkvæmt námssamningi og skal skólinn ákveða námsferil nemandans í skólanum og tilkynna 
hann nema og meistara eða iðnfyrirtæki. Við slíka ákvörðun námsferils skal ætíð hafa í huga 

að neminn geti lokið skólanámi á samningstímanum. 
Ennfremur skal senda sömu aðilum árlega tilkynningu um hvenær nemi skuli koma í 

skóla.
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Meistarar og iðnnemar skulu tilkynna forföll, en meistarar, sem sanna ekki forföll 

nemenda sinna, skulu greiða fullan skólakostnað að mati skólans ef nemandinn vill halda 

áfram námi. 

Nú getur nemandi einhverra hluta vegna ekki sótt skóla á tilsettum tíma og skal þá sækja 

um skólavist á öðrum tíma til skólastjórnar með a. m. k. fjögurra vikna fyrirvara. 

XT1I. KAFLI 

Um kennslu og námsefni á iðnnámsbrautum. 

70. gr. 

Kennslugreinar skulu vera: 

A. almennar greinar: 
íslenska 

danska 
enska 

stærðfræði 
eðlisfræði 
efnafræði 

bókfærsla 
samfélagsfræði 

B. faggreinar: 
Skipting fag- og sérgreina í kennslu skal byggjast á tillögum fræðslunefnda og samþykkt- 

um Iðnfræðsluráðs. 
Þó skal ætíð kenna þessar greinar: 

hjálp í viðlögum 
Öryggi á vinnustað 
áætlanagerð í iðninni 
efnisfræði iðnarinnar 
áhaldafræði iðnarinnar 
iðnfélagsfræði iðnarinnar. 

C. íþróttir: 

Kennslu skal hagað í samræmi við fyrirmæli menntamálaráðuneytisins um íþróttakennslu 

á framhaldsskólastigi. 
Menntamálaráðuneytið setur reglur um tímaskiptingu kennslugreina að fengnum til- 

lögum fræðslunefnda og Iðnfræðsluráðs. 

71. gr. 

Kennsla í faggreinum fer eftir námsskrám sem menntamálaráðuneytið setur að fengnum 
tillögum Iðnfræðsluráðs. 

Kennsla í almennum greinum fer eftir námsskrá er menntamálaráðuneytið setur. 

Allt iðnnám skal sett upp í námseiningar. Í vel skipulögðu skólanámi, verklegu og 

bóklegu, skulu tvær kennslustundir á einni önn teljast ein námseining. Þá skal einnig meta 

tilskilda starfsreynslu undir umsjá meistara til námseininga. Fræðslunefnd í hverri grein gerir 
tillögur um lágmarksfjölda námseininga, ásamt innihaldi þeirra og röðun, sem ljúka þarf til 

að öðlast sveinsréttindi í iðninni. 

72. gr. 

Lengd hverrar kennslustundar og fjölda þeirra í hverri námsgrein skal miða við að ná 

þeim heildarstundafjölda sem gert er ráð fyrir í námsskrá. Vikulegur kennslutími nema má
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ekki fara fram úr 40 klst. á viku og að jafnaði skal ekki kenna hverjum nema lengur en 8 klst. á 
dag. 

Óheimilt er skóla, án sérstakrar heimildar menntamálaráðuneytis, að skerða þann 
stundafjölda sem gert er ráð fyrir í námsskrá og verði um endurtekin forföll kennara að ræða 
skal skólinn bæta nemendum slík forföll. 

Stjórn skólans ákveður námsefni á undirbúningsnámskeiðum að fengnu samþykki Iðn- 
fræðsluráðs. 

KHI. KAFLI 

Verknámsbrautir. 

73. gr. 
Verknámsbrautir veita fræðslu, verklega og bóklega, um undirstöðuatriði iðnaðarstarfs. 

Kennslan skal miða að því að nemendur öðlist staðgóða þekkingu á vélum og verkfærum sem 

notuð eru og efnum sem unnið er úr, jafnframt því sem áhersla skal lögð á þjálfun þeirra í starfi 

á kerfisbundinn hátt með það að markmiði að nemendur verði sem hætastir til starfs í 
starfsgrein sinni að námi loknu. 

74. gr. 

Inntökuskilyrði verknámsbrauta skulu vera: 
1. að nemandi hafi lokið grunnskólaprófi með einkunn sem nægir til inngöngu í framhalds- 

skóla eða, 

2. að viðkomandi hafi lokið öðru prófi jafngildu með þeim árangri sem menntamála- 

ráðuneytið kann að áskilja. 

758. gr. 

Verknámsbrautir skulu að jafnaði starfa frá 1. september til 31. maí ár hvert. Heimilt er 
þó að vík ja frá þessu með samþykki menntamálaráðuneytisins, til dæmis með byrjunartíma að 
hausti eða sumarönn, enda skerðist ekki heildarnámstíminn. 

Náminu skal skipt á 2 námsannir hvorri með sjálfstæðu námsmati og sjálfstæðum prófum 
í bóknámsgreinum og verknámsgreinum. 

16. gr. 
Kennslu á verknáms- og framhaldsbrautum skal hagað samkvæmt námsskrá sem 

menntamálaráðuneytið setur að fengnum tillögum lðnfræðsluráðs og viðkomandi fræðslu- 
nefnda. 

71. gr. 

Ráðherra getur ákveðið, að fengnum tillögum Iðnfræðsluráðs, að starfrækja skuli fram- 
haldsbrautir verknámsbrauta, sbr. 82. grein, í iÖngreinum þar sem erfitt er að koma við námi á 
vinnustað. Má á sama hátt ákveða að námið fari að öllu leyti fram á verknámsbraut með 
framhaldsbraut, enda hafi skólinn hæfa meistara með kennslufræðimenntun í þjónustu sinni 
(sbr. lög nr. 51/1978 um embættisgengi kennara og skólastjóra). 

Í þessum tilvikum ber skólanum að sjá svo um að nemandinn hafi að námstíma loknum 
hlotið hæfilega æfingu í öllum störfum er iðngreinin tekur til venjum samkvæmt og hafi lært 

meðferð, hirðingu og beitingu allra áhalda sem notuð eru í greininni. Um námstíma á 

framhaldsbrautum, námsefni og námstilhögun gilda ákvæði 82. greinar.
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Inntökuskilyrði á framhaldsbrautir er að nemandi hafi áður lokið námi með fullnægjandi 

árangri á verknámsbraut viðkomandi iðngreinar. Iðnfræðsluráði er þó heimilt að setja sér- 
stakar reglur um inngöngu á framhaldsbraut að fengnum tillögum viðkomandi fræðslunefnd- 
ar. Slíkar reglur skulu hljóta samþykki menntamálaráðuneytisins. 

78. gr. 

Ráðherra ákveður, að fenginni umsögn Iðnfræðsluráðs, hvaða verknám megi starfrækja 
við hinar ýmsu skólastofnanir. Hið sama gildir um framhaldsbrautir verknámsbrauta. 

Óheimilt er að hefja kennslu í nýjum verknámsgreinum án umsagnar Iðnfræðsluráðs og 

heimildar ráðherra. 
Áður en Iðnfræðsluráð gengur frá tillögum sínum skal liggja fyrir álit samtaka launafólks 

og vinnuveitenda í viðkomandi starfsgreinum í skólaumdæminu. 

79. gr. 

Þegar um er að ræða verkskólabrautir fyrir starfsfólk verksmiðjuiðnaðarins skulu gilda 
sömu inntökuskilyrði og getið er um í 74. grein. Til stofnunar og starfrækslu þarf sömu 
heimildir og getið er um í 78. grein en heimilt er að víkja frá hlutfalli milli bóklegrar og 

verklegrar kennslu verknámsbrauta með heimild Iðnfræðsluráðs og menntamála- 
ráðuneytisins. 

80. gr. 

Nemendur, sem lokið hafa fullnaðarprófi af verknámsbraut, skulu eiga rétt til styttingar á 
námstíma sínum ef þeir ráðast í iðnnám hjá meistara eða iðnfyrirtæki (sbr. 13. grein). 

XIV. KAFLI 

Um kennslu og námsefni í verknámsskóla. 

81. gr. 

Verkleg kennsla fer fram samkvæmt námsskrá sem menntamálaráðuneytið setur að 

fengnum tillögum Iönfræðsluráðs og umsögn viðkomandi fræðslunefndar. 

82. gr. 
Nú heimilar ráðuneyti, að fengnum tillögum Iðnfræðsluráðs, að skólastofnun starfræki 

framhaldsbrautir og skal þá því aðeins leyfa að iðnnám til sveinsprófs fari fram að fullu á 

vegum viðkomandi skólastofnunar að starfsreynsla í atvinnulífi samkvæmt námsreglum sé 

minni en Í ár og sérstakt leyfi lönfræðsluráðs komi til. 

83. gr. 

Á verknámsbrautum skal lögð áhersla á að kynna nemendum gildandi reglur um öryggi 

og slysavarnir á vinnustað. 

84. gr. 

Iönfræðsluskóli leggur nemendum til efni og verkfæri til verknámsins. Nemendur leggja 
sér til vinnuklæði í samræmi við þær reglur sem skólinn setur. 

Munir og önnur verðmæti, sem framleidd eru í vinnustofum skólanna, eru eign þeirra en 

heimilt skal nemendum að eignast þá muni, sem þeir gera sjálfir, gegn greiðslu efnis- 
kostnaðar. Á þetta einkum við um verkfæri sem nemendur hafa gert og geta haft þýðingu 
fyrir áframhaldandi starf þeirra.
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Að öðru leyti ráðstafar stjórn skólanna því sem nemendur hafa unnið. Iðnfræðsluskóli 

greiðir slysatryggingagjald fyrir þá nemendur sína sem ekki eru á námssamningi hjá 
meistara. 

XV. KAFLI 

Sérskólar einstakra iðngreina. 

85. gr. 
Sérskólar teljast þeir skólar sem ráðuneytið viðurkennir, að fengnum tillögum Iðn- 

fræðsluráðs, til þess að veita fræðslu, bóklega og verklega, nemendum einstakra iðngreina. 

86. gr. 

Um inntökuskilyrði, námsefni, námsskrá, próf og aðra tilhögun námsins gilda ákvæði 

reglugerðar þessarar, eftir því sem við á. 

87. gr. 

Þessir skólar eru viðurkenndir: 
a) Hótel- og veitingaskóli Íslands, fyrir nemendur í matreiðslu og framreiðslu. Sjá enn- 

fremur lög nr. 66/1971. 

b) Garðyrkjuskóli ríkisins að Reykjum í Ölfusi, fyrir nemendur í skrúðgarðyrkju. 
c) Vélskóli Íslands, fyrir nemendur í málmiðnaðargreinum, sbr. reglugerð um vélstjóra- 

nám nr. 200/1974. 

XVI. KAFLI 

Meistaraskólar. 

88. gr. 

Markmið meistaraskóla er að veita fræðslu og þjálfun þeim sem lokið hafa sveinsprófi 

svo að þeir geti staðið fyrir sjálfstæðum rekstri í iðngrein sinni, stjórnað verkum og kennt 

nýliðum vinnubrögð, öryggisreglur og iðnfræði. 

89. gr. 

Þeim einum, sem lokið hafa fullgildu sveinsprófi og unnið undir stjórn meistara Í 

a.m.k. 1 ár, skal leyft að hefja nám í meistaraskóla. Krefjast má ákveðinnar lágmarks- 

einkunnar úr iðnfræðsluskóla og á sveinsprófi. Lágmarkseinkunn, sé hennar krafist, skal 

ákveðin af ráðherra að fengnum tillögum viðkomandi fræðslunefndar og að fenginni umsögn 

Iðnfræðsluráðs. 

90. gr. 

Kennslugreinum meistaraskóla er skipt í fjóra höfuðflokka og eru þeir þessir: 

rekstrarfræði, 
verkfyrirsögn og verkkennsla, 

bókleg iðnfræði, sérhæfð fyrir hverja iðngrein, 

verkleg iðnfræði, sérhæfð fyrir hverja iðngrein. 
Í námsskrám skal tilgreina einstakar námsgreinar og innihald þeirra. 

E
S
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91. gr. 
Námsskrár skulu settar sameiginlega fyrir allar iðngreinar eða hóp iðngreina í rekstrar- 

fræðum, verkfyrirsögn og verkkennslu. Fræðslunefnd hvérrar iðngreinar skal gera tillögur til 

Iðnfræðsluráðs um námsskrá í bóklegri og verklegri iðnfræði viðkomandi iðngreinar. 
Námsskrár skulu vera skiptar í námsgreinar innan höfuðflokka (sjá 90. grein). Hverri 

námsgrein skal vera skipt í hæfilega áfanga svo að unnt verði að kenna námsefni meistara- 
skóla í áfangakennslu. 

92. gr. 

Meistaraskóla, námsbraut fyrir iðnmeistara, má starfrækja við þær stofnanir sem 

menntamálaráðherra heimilar að fenginni umsögn lðnfræðsluráðs. 
Heimildina má binda við höfuðflokka (sbr. 90. grein) eða tilteknar iðngreinar. 

93. gr. 

Iðnfræðsluráð lætur útbúa prófbanka og samræmd próf fyrir einstakar námsgreinar í 
meistaraskóla. 

Skólastofnun, er starfrækir meistarabraut, skal við upphaf kennslu tilkynna Iðn- 

fræðsluráði í hvaða höfuðflokkum og/eða iðngreinum kennt verður, svo og próftíma og 
nemendafjölda. Iðönfræðsluráð leggur til námsmatsgögn og skráir einkunnir hvers próftaka í 
spjaldskrá meistarabrautar samkvæmt upplýsingum skólans. 

Iðnfræðsluráð getur sett nánari reglur um framkvæmd samræmingarinnar. 

Þegar nemi hefur lokið öllum áföngum, sem tilskildir eru fyrir viðkomandi iðngrein, 

skal gefa út honum til handa skírteini um meistarapróf. 

94. gr. 

Um veitingu meistarabréfs fer samkvæmt lögum nr. 42/1978. 

XVII. KAFLI 

Um námsmat. 

95. gr. 

Tilgangur námsmatsins er: 
a) að veita nemendum upplýsingar um gengi þeirra í náminu; 

b) að örva nemendur til að leggja sig fram við námið; 

c) að veita kennurum og nemendum upplýsingar um ýmsa þætti kennslunnar sem hafa má 

að leiðarljósi við frekari skipulagningu námsins; 
d) að veita kennurum, foreldrum eða forráðamönnum nemenda upplýsingar um námsár- 

angur; 
e) að veita öðrum skólum á framhaldsskólastigi, sveinsprófsnefndum, háskólum og 

atvinnulífi (stéttarfélögum og vinnuveitendum) upplýsingar um árangur nemenda. 

96. gr. 

Í öllum iðnfræðsluskólum skal fara fram leiðbeinandi námsmat eftir því sem kennslu 
miðar áfram í hverri námsgrein. Námsmat og kennsla skulu mynda órofa heild, þ. e. að 
árangur nemenda skal metinn reglulega og fái nemendur að vita um hann. 

Í verknámsgreinum skal meta hvern þátt jafnóðum og tjá nemanda árangur hans í 

einstökum verkum. Niðurstöður þessa námsmats er heimilt að nota til að gefa nemendum 
einkunn í lok kennslutímabils. Í upphafi kennslutímabils skal kynna nemendum fyrirkomu- 
lag námsmatsins. Gefa skal nemendum upp árangur þeirra og meðaltalsárangur annarra sem 

ganga undir námsmat á sama tíma.
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97. gr. 

Í iðnfræðsluskólum skal halda próf í öllum námsgreinum sem kenndar eru á önn. 
Skólanum er heimilt að ákveða um prófgerð. Prófin skal halda í lok námsannar. Skóla er 
heimilt að fella niður próf í verklegum greinum og nota niðurstöður úr leiðbeinandi náms- 
mati (sbr. 96. grein). Ef heimildin er notuð skal tilkynna viðkomandi nemendum að svo 
verði gert í upphafi námsannar. 

98. gr. 

Menntamálaráðuneytið ákveður hvenær og í hvaða almennum námsgreinum skuli 

haldin samræmd próf en Iðnfræðsluráð í faggreinum, sérgreinum og verklegum greinum, 

sbr. 70. grein. 

99. gr. 
Kennari metur árangur nemenda í prófum og skal nota til þess prófmatsreglur sem 

lagðar hafa verið fyrir skólastjóra til samþykktar með prófinu sjálfu (sbr. 97. grein). Í 
prófmatsreglum skal m. a. taka fram um stig fyrir réttar úrlausnir, aðrar matsreglur og 

fallmörk. Mat þetta nefnist prófmat. 

Á sama hátt skal kennari meta kunnáttu nemandans, framfarir og afköst á námsönninni. 
Til grundvallar leggur kennarinn leiðbeinandi námsmat (sbr. 96. grein), heimavinnu nem- 
anda, verkefni, svo og aðrar athuganir sem hann hefur gert. Mat þetta nefnist annarmat. 
Kennari metur að lokum, á grundvelli prófmats og annarmats, heildarárangur nemandans. 

Tilkynna skal nemendum í upphafi námsannar hlutfall milli prófmats og annarmats. 

100. gr. 

Nemendur skulu sækja allar kennslustundir í þeim áföngum sem þeir hafa valið sér og 
koma stundvíslega til kennslu. Hið sama gildir um nemendur bekkjarkerfisskóla. 

Sé nemandi fjarverandi úr kennslustund hlýtur hann tvö fjarvistarstig. Komi nemandi of 
seint til kennslu hlýtur hann eitt fjarvistarstig fyrir. Langvarandi og þrálát veikindi skal 
staðfesta með læknisvottorði. Niðurfelling fjarvistarstiga vegna veikinda eða annarra forfalla 
getur ekki breytt skólasóknarreglum á þann veg að nemandi hljóti einingu fyrir. 

Heimilt er að vísa nemanda frá námi og prófum á áfanga ef fjarvistarstig hans eru fleiri 
en 10 í einnar námseiningar áfanga, fleiri en 20 í tveggja eininga áfanga og fleiri en 30 í 

þriggja eininga áfanga. Hliðstæðar reglur gilda um bekkjarkerfisskóla. 

Fjarvistarstig nemenda í fullu námi ráða skólasóknareinkunn sem hér segir: 

0— 50 fjarvistarstig einkunn 10 1 eining 

51—100 fjarvistarstig einkunn 9 0 eining 
101—150 fjarvistarstig einkunn 7  —-1 eining 

151—-200 fjarvistarstig einkunn 5  -2 einingar 
201 fjarvistarstig einkunn 3 Nemandi er fallinn á önninni. 

101. gr. 

Einkunnir skal gefa í heilum tölum frá 1—10. Ekki skal reikna meðaleinkunn. 
Lágmarkseinkunn í áfangagrein er 4 og heimilar hún framhald náms í næsta áfanga, sjá 

þó 60. gr. 

102. gr. 

Þegar prófum, mati á þeim og einkunnagjöf er lokið, skal skóli gefa nemendum kost á 

að skoða próflausnirnar, mat kennara og einkunnagjöf. 
Nú kemur fram skekkja í mati eða einkunnagjöf og skal slíkt þá leiðrétt. 

Nú sættir nemandi eða forráðamaður nemanda sig ekki við einkunnagjöf og skal þá 

viðkomandi kæra slíkt til skólastjóra innan þriggja daga frá prófsýnidegi.
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Skólastjóri hlutast þá til um að skipaður verði prófdómari er endurmetur úrlausnir 
nemandans á prófum, fer yfir annarmat kennara, heildarmat og einkunnagjöf. Prófdómari 
skal eiga aðgang að gögnum allra þeirra nemenda er tóku próf á sama tíma. 

Prófdómari úrskurðar um heildarmat og einkunnagjöf kæranda. 

103. gr. 

Við skrifleg próf má nota þau gögn ein sem kennari leyfir í samráði við skólastjóra. 

Nemendur sem staðnir eru að því að nota óleyfileg gögn eða hafa rangt við í prófum hafa 
fyrirgert rétti til þess að ljúka prófi í það sinn. Skal minna nemendur á þetta ákvæði áður en 
próf hefst. 

104. gr. 

Þegar próf eru samræmd af menntamálaráðuneytinu eða Iðnfræðsluráði fer um ákvörð- 

un prófverkefna, mat á prófum og einkunnagjöf eftir sérstökum reglum, gefnum út af 

viðkomandi aðilum. 
Þegar próf eru ekki samræmd semur kennari prófverkefni og ákvarðar prófmatsreglur. 

Þegar prófverkefni er hluti af sveinsprófi skal formaður sveinsprófsnefndar ásamt kennara 

semja prófverkefni og ákveða prófmatsreglur. 

105. gr. 

Í hverjum iðnfræðsluskóla skal vera spjaldskrá er geymir persónulegar upplýsingar um 

nemandann, svo og einkunnir í öllum námsgreinum á hverri önn þegar nemandinn hefur 
verið í skóla. Einnig skal skrá skólasóknareinkunn. 

106. gr. 
Þegar lokið er einkunnagjöf á önn skal afhenda nemanda prófskírteini þar sem tilgreind 

er námsbraut hans, einkunnir hans í þeim námsgreinum og áföngum sem hann hefur stundað 
nám í og einkunn fyrir skólasókn. 

Prófskírteini skal sýna námsgreinar og áfanga sem nemandi á ólokið á námsbrautinni. 

107. gr. 

Nú stenst nemandi ekki próf í námsgrein á námsönn og skal hann þá ljúka endur- 
tökuprófi með árangri áður en hann heldur áfram námi í greininni. 

Ekki má hann heldur hefja nám í öðrum námsgreinum ef sú námsgrein, er hann féll í, 
telst vera undirstöðugrein fyrir þær námsgreinar. Endurtökupróf skal halda á þeim tíma sem 
ákveðinn er af skóla með samþykki menntamálaráðuneytis. 

108. gr. 

Skylt er iðnfræðsluskólum að halda sjúkrapróf fyrir þá sem ekki geta mætt í reglulegum 

prófum vegna veikinda. Veikindi skal sanna með læknisvottorði. Sjúkrapróf skal halda svo 

snemma að nemandi tefjist ekki í áframhaldandi námi ef hann stenst prófið. 

109. gr. 

Nú kemur nemandi til burtfararprófs og hefur próf frá öðrum skóla, en sýnir eins mikla 
eða meiri kunnáttu í einni eða fleiri prófgreinum en krafist er til prófsins og er þá heimilt að 
sleppa honum við próf í þeim greinum og telja einkunnir hans í hinu fyrra prófi til burtfarar- 

prófsins. 

110. gr. 

Nú vill nemandi þreyta próf við iðnfræðsluskóla án þess að hafa stundað þar nám og 

skal hann þá, áður en til prófs kemur, færa sönnur á að hann hafi að mati skólans lært allt það 
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sem námsskrá mælir fyrir um og gera grein fyrir hverrar kennnslu hann hafi notið. Á 

teikningum og öðrum verklegum æfingum skal ekki krafist síðri frágangs en af reglulegum 
nemendum skólans. Utanskólanemendur skulu greiða prófgjöld sem menntamálaráðuneytið 
ákveður að fengnum tillögum skólastjóra og skólanefndar. Renna þau í ríkissjóð. 

XVIII. KAFLI 

Um aga og reglur. 

111. gr. 

Iðnfræðsluskólar skulu hafa sérstakar skólareglur. 

Tillögur um skólareglur skulu gerðar af skólanefnd og skólastjóra. Þær skulu lagðar 

fyrir lðnfræðsluráð til umsagnar, og menntamálaráðuneytið skal staðfesta þær. 

XIX. KAFLI 

Um skólastjóra og kennara. 

112. gr. 
Tala fastra kennara fer eftir ákvæðum laga, en vinnutími þeirra og launakjör eftir 

gildandi kjarasamningi opinberra starfsmanna á hverjum tíma. 

113. gr. 

Ráðherra ákveður starfsskipulag skóla að fengnum tillögum skólastjóra og skólanefnd- 
ar, einnig fjölda deildarstjóra og yfirkennara og afslátt á kennsluskyldu fyrir störf þeirra. Þá 

skal ráðherra heimilt, að fengnum tillögum skólanefndar og skólastjóra, að heimila ráðningu 

rekstrarstjóra er sjái um allt er lýtur að fjármálum skólans. 

114. gr. 

Ráðherra setur eða skipar skólastjóra og fasta kennara að fengnum tillögum viðkom- 
andi skólanefndar. Skólastjóri ræður stundakennara með samþykki skólanefndar. 

Ráðherra setur skólastjórum og kennurum erindisbréf þar sem kveðið skal á um starfs- 
svið þeirra, réttindi og skyldur. 

115. gr. 

Um menntun skólastjóra og kennara og embættisgengi þeirra gilda lög nr. 51/1978. 

116. gr. 

Fela má fastráðnum kennurum aukastörf í þágu skólans eftir nánara samkomulagi við 

skólastjóra, svo sem umsjón með söfnum skólans, eftirlit með nemum í frímínútum og á 
samkomum nema og aðstoð við félagsstarfsemi í skólanum. Heimilt er skólastjóra með 

samþykki menntamálaráðuneytisins að fækka skyldustundum kennara ef slík aukastörf 

verða mikil og koma misjafnt niður. 
Þá má fela kennurum störf við námsskrár- og námsgagnagerð á vegum Iðnfræðsluráðs 

og menntamálaráðuneytisins. 

Heimilt er með samþykki ráðuneytisins að vinna slíkt sem hluta úr starfi. 

117. gr. 

Ráðherra ákveður kennsluskyldu skólastjóra.
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118. gr. 

Komi fram ósk um að mynda kennararáð við iðnfræðsluskóla skal gengið frá reglum um 
skipan þess og starfssvið. Reglur þessar skulu samþykktar af menntamálaráðuneytinu. 

XX. KAFLI 

Um skólanefndir og stjórn iðnfræðsluskóla. 

119. gr. 
Skipulag skólastjórnar. 

Séu iðnfræðsluskólar reknir á grundvelli laga um fjölbrautaskóla fer um stjórn þeirra 

samkvæmt þeim lögum. 
Aðrir iðnfræðsluskólar skulu hafa skólanefndir svo sem fyrir er mælt í lögum um iðn- 

fræðslu og skal hún skipuð 5 mönnum. 

120. gr. 

Ráðherra skipar skólanefnd til fjögurra ára í senn, nema fulltrúa nemenda til tveggja 

ára. Skulu þrír skipaðir eftir reglum sem ráðherra setur samkvæmt tillögum bæjarstjórna og 

sýslunefnda sem aðild eiga að iðnfræðsluskóla skólaumdæmisins. 
Fulltrúi nemenda skal skipaður að fengnum tillögum Iðnnemasambands Íslands, sem 

leita skal samráðs við félög nemenda á hlutaðeigandi stað. Hinn fimmta skipar ráðherra án 

tilnefningar og skal hann vera formaður. Varamenn skulu valdir á sama hátt. Í Reykjavík 

tilnefnir borgarstjórn þrjá skólanefndarmenn. Sama gildir annars staðar er eitt sveitarfélag 

stendur að rekstri skóla. Að minnsta kosti tveir þeirra sem sveitarfélög tilnefna í skólanefnd 

skulu vera iðnlærðir. 

121. gr. 

Skólastjóri hefur á hendi daglega stjórn skóla, hefur umsjón með kennslu, aga, um- 

gengni og sér um eignir skólans. Kennarar skólans skulu vera honum til aðstoðar í starfi hans 

eftir því sem aðstæður leyfa. 

XXI. KAFLI 

Um fjármál. 

122. gr 

Um stofnkostnað og rekstrarkostnað einstakra iðnfræðsluskóla fer eftir lagaákvæðum 

viðkomandi skóla. 

XXII. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 
123. gr. 

Fatlist iðnnemi andlega eða líkamlega á námstíma eða hafi fatlast áður, þannig að hann 

telst ekki fær um að ljúka iðnskólanámi, getur Iðnfræðsluráð að fengnum tillögum fulltrúa 

viðkomandi iðngreinar og áliti trúnaðarlæknis, heimilað hlutaðeigandi að þreyta verklegt 

próf án réttar til meistarabréfs.
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Nú sækir maður sem ekki hefur iðnréttindi um starfsréttindi í iðngrein og getur þá 

menntamálaráðuneytið veitt heimild til að umsækjandi fái að ganga undir verklegt sveins- 
próf eingöngu án þess að ljúka burtfararprófi frá iðnskóla, enda liggi fyrir: 

a) umsögn sveinafélags í iðngreininni á búsetusvæði umsækjanda, ef það er ekki fyrir hendi 
þá umsögn viðkomandi landssamtaka, 

b) umsögn Iðnfræðsluráðs, 
c) umsögn meistara í iðninni sem umsækjandi hefur starfað hjá, 

d) vottorð, sem sanni að umsækjandi hafi unnið við iðnina í a. m. k. 10 ár. 

Ef umsækjandi stenst prófið skal gefa út honum til handa sveinsbréf sem ekki veitir rétt 

til meistarabréfs síðar. 

124. gr. 

Það varðar sektum, ef ekki liggur þyngri refsing við brotinu samkvæmt lögum: 

1. að taka nema til náms gagnstætt ákvæðum laga um iðnfræðslu nr. 68/1966 með áorðnum 

breytingum og reglugerðar þessarar, 

2. að brjóta gegn ákvæðum framangreindra laga og reglugerðar þessarar um daglegan 

vinnutíma nema, 

. að vanrækja að láta nema stunda skólanám, 
að koma ósæmilega fram við nema, 

5. að óhlýðnast fyrirmælum iðnfulltrúa eða Iönfræðsluráðs um kennslu nema. 

Sektir skulu renna í ríkissjóð. 

Mál út af brotum þessum skulu rekin að hætti opinberra mála. 

Þ
á
 

125. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 68/1966, nr. 18/1971 og nr. 

68/1972 um iðnfræðslu og lögum nr. 14/1973, nr. 21/1977 og nr. 40/1980 um heimild til að 
stofna fjölbrautaskóla. 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð um iðnfræðslu nr. 554/1975 svo og reglugerð nr. 
255/1979. 

Menntamálaráðuneytið, 25. ágúst 1981. 

Ingvar Gíslason. 
  

Birgir Thorlacius. 
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REGLUGERÐ 

fyrir Hitaveitu Eyra. 

1. gr. 

Stofnun og stjórn. 

Eyrarbakkahreppur og Stokkseyrarhreppur eiga og reka saman fyrirtæki, sem nefnist 

Hitaveita Eyra, hér eftir nefnd hitaveitan. 

Hitaveitan er stofnuð með samningi milli aðila frá 13. janúar 1980, þar sem kveðið er á 
um stjórn hennar og skipulag.
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Hitaveitan er sjálfstæður réttaraðili og hefur sjálfstæðan fjárhag og reikningshald. 
Lögheimili hitaveitunnar og varnarþing er í Árnessýslu. 
Stjórn hitaveitunnar ræður umsjónarmann sem annast daglegan rekstur hitaveitunnar. 

2. gr. 

Gildissvið. 

Reglugerð þessi gildir um allt veitusvæði hitaveitunnar. 
Veitusvæði hitaveitunnar eru Eyrabakka- og Stokkseyrarhreppur eins og veitukerfi 

hitaveitunnar nær til. 

3. gr. 

Bókhald og fjárreiður. 

Skrifstofa hitaveitunnar annast bókhald og fjárreiður hennar og sér um innheimtu 
hitaveitugjalda. 

d. gr. 

Verkefni hitaveitunnar. 

Verkefni hitaveitunnar er að virkja jarðhita og aðra orkugjafa, eða afla með öðru móti 

orku til húshitunar og annarra nota á Eyrarbakka og Stokkseyri. 
Ennfremur er hitaveitunni ætlað að leggja aðveituæðar frá virkjunarstöðum, leggja 

dreifikerfi um byggðir hreppanna eftir því sem hagkvæmt þykir og annast sölu á heitu vatni 
til notenda. 

5. gr. 

Hitaveitugjöld. 

Til þess að standa straum af kostnaði við hitaveituna innheimtir hún hitaveitugjöld svo 

sem orkugjald og heimæðagjald samkvæmt nánari ákvæðum í gjaldskrá. Stefnt skal að því að 
tekjur skv. gjaldskrá standi undir reksturskostnaði og fjármagnskostnaði hitaveitunnar. 

Gjalddagi hitaveitugjalda er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupp- 

hæð. 

Það eru vanskil ef gjöldin eru ekki greidd innan 21 dags frá gjalddaga. 

Hitaveitan hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð viðskipta- 
manns, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld, en henni ber að tilkynna fyrirætlun um lokun 

með $ daga fyrirvara. 

Kostnað af opnun á ný greiðir sá sem vanskilum veldur, samkvæmt gjaldskrá. Öll gjöld 
samkvæmt gjaldskrá má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

6. gr. 

Einkaleyfi hitaveitunnar. 

Hitaveitan hefur einkaleyfi til reksturs hitaveitu og dreifingar og sölu á heitu vatni á 

veitusvæði sínu sbr. 2. gr. 

7. gr. 

Lagnir veitukerfis. , 

Hitaveitan lætur leggja og á allar lagnir veitukerfisins, aðveituæðar, stofnæðar, dreifi- 

æðar, götuæðar svo og heimæðar og lagnir innanhúss að mælagrindum ásamt grindunum 

sjálfum með tilheyrandi búnaði. Hitaveitunni er ekki skylt að leggja heimæðar meðan jörð 

er frosin. 

8. gr. 

Kvöð um tengingu við hitaveitu. 

Þeim sem húseign á við götu eða veg innan veitusvæðis hitaveitunnar þar sem vatnsæð 
hitaveitu liggur, er skylt að láta tengja hitunarkerfi og lagnir fyrir heitt kranavatn við hita-
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veituæðina. Heimilt er þó að veita undanþágu frá þessu ákvæði. Á öllum húskerfum tengd- 
um hitaveitu skulu vera einstreymislokar og öryggisbúnaður skv. fyrirmælum hitaveitunnar. 

9. gr. 

Eignarréttur hitaveitu og viðhaldsskylda. 

Hitaveitan hefur eignarrétt og viðhaldsskyldu á aðveituæðum, stofnæðum, dreifiæðum 
og götuæðum veitunnar svo og heimæðum og lögnum innanhúss að og með mælagrindum, 
ásamt tilheyrandi búnaði, er tengja vatnskerfi hússins við veituna, og telst dreifikerfið ná 
þangað. Tengingu vatnshitunarkerfi húss við mælagrind svo og nauðsynlegar breytingar á 
innanhússlögnum og hitunarkerfi húss vegna tengingar við hitaveituna skal húseigandi ann- 
ast og kosta. 

. 10. gr. 
Ábyrgð og skyldur hitaveitunnar. 

Hitaveitunni er skylt að haga starfsemi sinni þannig að sem best verði tryggður eðlilegur 
og truflanalaus rekstur eftir því sem aðstæður leyfa. 

Hitaveitan ber ekki fjárhagslega ábyrgð á tjóni, er leiða kann af rekstrartruflunum, er 
verða á veitunni vegna frosta, rafmagnstruflana, náttúruhamfara eða annarra óviðráðanlegra 
atvika. Sama gildir ef rennsli í vatnsæð er stöðvað um stundarsakir vegna viðgerða og 
annarra nauðsynlegra framkvæmda veitunnar. 

Hitaveitan er ekki skuldbundin gagnvart húseiganda til þess að tryggja að þrýstingur í 
vatnsæðum sé ávallt nægilegur. Stöðvun á rekstri veitunnar eða hluta hennar vegna viðhalds 

eða tenginga skal tilkynna fyrirfram ef unnt er og koma á eðlilegum rekstri aftur svo fljótt 
sem verða má. 

11. gr. 
Afnot varmaorku. 

Varmi sá, sem hitaveitan lætur í té, er ætlaður til upphitunar húsa og almennra heimilis- 

nota. 
Óheimilt er með öllu að tengja annað en neysluvatnslögn við greiningu þá á mælagrind 

sem til þess er ætluð. 
Nú kemur fram ósk um að nota heita vatnið til annarra þarfa en greinir í 1. mgr. og þarf 

þá til þess heimild hitaveitunnar, sem hún getur bundið nánari skilyrðum og fyrirmælum 
hverju sinni. 

12. gr. 

Afrennslisvatn frá húskerfum. 

Hitaveitunni er heimilt að nota aftur vatn, sem runnið hefur gegnum hitunarkerfi húss. 
Húsráðendum er heimilt að nota afrennslísvatnið til upphitunar á gróðurhúsum, bílastæðum, 

gangstígum o. s. frv. en skulu skila afrennslisvatninu aftur ef hitaveitan þarf á því að halda. 
Skal húsráðandi annast og kosta að leiða afrennslisvatnið í frárennsli hússins. Óheimilt er að 

leiða það þangað heitara en 40%C. 
Ef húseigendur nota hitaveituvatn til hitunar bílastæða, gangstíga o. s. frv. og hitunar- 

kerfin eru beint tengd veitunni, þá getur hitaveitan krafist þess, að þessi kerfi séu þrýstipróf- 
uð við þann hita sem gert er ráð fyrir að notaður verði. 

13. gr. 

Uppdrættir og réttur til að annast hitalagnir og gerð uppdrátta. 

Uppdráttur skal gerður í samræmi við lög og reglur um byggingamál. Samþykktur 
uppdráttur skal ávallt liggja fyrir áður en bygging húss er hafin. Ef umsjónarmaður hitaveitu 

telur ástæðu til, getur hann krafist þess að útreikningar verði lagðir fram.
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Rétt til að hanna hitalagnir og gera af þeim uppdrætti eða annast hitalagnir hafa þeir 
einir, er til þess hafa menntun og rétindi eins og almennt er krafist. 

14. gr. 
Tenging við hitaveituna. 

Áður en hitunarkerfi húss eða lagnir fyrir heitt kranavatn eru tengdar hitaveitukerfinu 
skal liggja fyrir uppdráttur samþykktur af hitaveitunni og gildir það jafnt um þegar gerðar 
lagnir, sem nýlagnir og viðbætur við eða breytingar á eldri lögnum. 

Ef uppdrættir eru ekki til af gömlum hitunarkerfum þá getur hitaveitan krafist þess að 
þeir séu þegar gerðir, eftir því sem nauðsynlegt er, og ber húseigandi allan kostnað af því. 

Húseigandi skal heimila að leggja heimæð eða sameiginlega heimæð um lóð og sjá fyrir 
inntaksstað fyrir hitaveitu við útvegg kjallara eða 1. hæðar ef hús er kjallaralaust, ásamt 
nauðsynlegu rými fyrir mælagrind og annað tilheyrandi tengingu við veituna. Þar skal vera 
niðurfall í gólfi og skal sá staður ætíð vera aðgengilegur starfsmönnum hitaveitu. 

Ef inntak hitaveitu og mælagrind eru ekki í sama herbergi skal lögn þar á milli vera 
óhulin eða í stokk, sem auðvelt er að opna. Óheimilt er að tengja vatnsdælur við heimæðar 
nema að fengnu leyfi hitaveitunnar. 

15. gr. 
Eftirlit. 

Hitaveitan skal hafa eftirlit með því að nýlagnir, breytingar á eldri lögnum og tenging 
húskerfa við hitaveitu sé í samræmi við reglugerð þessa, samþykkta uppdrætti, reglugerð um 
hitalagnir og aðrar reglur og lög er gilda um byggingamál. 

Álíti eftirlitsmaður að verk sé eigi framkvæmt samkvæmt ákvæðum reglugerðar þessar- 

ar, ákvæðum reglugerðar um hitalagnir, eða öðrum reglum er settar kunna að verða, getur 

hann stöðvað verkið þar til bætt hefur verið úr því sem áfátt kann að vera. 

16. gr. 

Mælar. 

Hitaveitan ákveður stærð og gerð mæla, sem nota skal, og lætur setja þá á inntakspípur 
húsa, sem tengd eru kerfi veitunnar og innsigla þá. Mælar þessir eru í eigu og umsjá hita- 
veitunnar. 

Ef maður rýfur innsigli mælis eða breytir rennsli um hann, varðar það refsingu skv. 
almennum hegningarlögum. 

Notandi mælis er sá, sem skráður er fyrir vatnsnotkun þess hitakerfis, sem mælirinn er 
fyrir. Uppsögn eða flutning skal tilkynna hitaveitunni með hálfs mánaðar fyrirvara. 

Ef notandi óskar að mælir sé leiðréttur, skal hann senda skriflega beiðni til hitaveitunn- 
ar. Ef þá kemur í ljós við athugun að mesta skekkja sé innan við 5%, er heimilt að gera 

notanda að greiða kostnað við prófunina. Sé skekkjan meiri skal hitaveitan bera kostnað við 
prófunina og lækka reikning notanda, í samræmi við niðurstöðu hennar, ef notandi fékk 
minna vatn, en um var samið, þó ekki fyrir lengra tímabil en 4 mánuði, nema sannað sé að 
skekkjan hafi verið í lengri tíma. 

Öll þau sömu ákvæði og hér eru talin um mæla, skulu gilda jafnt um hemla, ef selt er 
samkvæmt hemilstaxta. 

Starfsmenn hitaveitu skulu jafnan hafa frjálsan aðgang að pípulögnum bæði innan húss 

og utan. Húsráðanda er skylt að láta þeim í té þær upplýsingar, sem máli geta skipt um hitun 
hússins og heitt kranavatn. 

17. gr. 

Skyldur húseiganda og ábyrgð. 

Húseiganda er skylt að hlíta þeim reglum og fyrirmælum sem hitaveitan setur, um gerð 
og búnað neysluvatnslagna og hitunarkerfis hússins.
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Húsráðandi ber ábyrgð á þeim búnaði og lögnum innanhúss, sem eru í eigu og umsjá 

hitaveitunnar. Húsráðanda ber að tilkynna tafarlaust til hitaveitunnar, er vart verður bilunar 

á búnaði og tækjum, og skal hann hlíta fyrirmælum um viðgerð á bilunum og gera ráðstafanir 

til varnar misnotkun á hitaveituvatninu. 
Nú verða tæki eða annar búnaður fyrir óvenjulegu hnjaski eða skemmdum, og er þá 

heimilt að skylda notanda til að greiða kostnað við viðgerð eða endurnýjun. 

18. gr. 

Viðurlög við brotum. 

Brot á reglugerð þessari varða sektum, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt lögum. 

Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra mála. 
Nú vanrækir maður að láta vinna verk, sem hitaveitan hefur fyrirskipað samkvæmt 

reglugerð þessari, eða verk er ekki unnið á viðeigandi hátt, og er þá hitaveitunni heimilt að 

láta vinna það sem þörf krefur á kostnað eiganda. Kostnaðinn má innheimta hjá eiganda 

með lögtaki ef þörf krefur. 
Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af stjórn Hitaveitu Eyra er hér með staðfest 

samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni 

öllum sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 1. október 1981. 

Hjörleifur Guttormsson. 
Páll Flygenring. 

Nr. 560. 1. október 1981. 

GJALDSKRÁ 
fyrir Hitaveitu Eyra. 

I KAFLI 

1. gr. 

Hitaveitan selur afnot af heitu vatni úr veitukerfum þeim sem gerð hafa verið og verða 

gerð eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari. 

2. gr. 

Hitaveitan lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar, í té vatnsmagn, er 

ætla má að nægi til fullrar hitunar enda séu ofnar hússins nægilega stórir, að dómi hitaveit- 

unnar. 
Verður vatnsrennsli að húsinu takmarkað um hemla eftir því sem þörf krefur, og er 

starfsmönnum hitaveitunnar einum heimilt að breyta stillingu þeirra. 

11. KAFLI 

3. gr. 

Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt vatnsmæli kr. 10,00 fyrir hvern rúm- 

metra vatns.



1. október 1981. 923 Nr. 560. 

Þar til vatnsmælir hefur verið settur upp, og ef vatnsmælir bilar, áætlar hitaveitan 
vatnsnotkunina með hliðsjón af hitaþörf hússins. Hitaveitan lætur húseigendum í té auka- 
mæla, ef þess er óskað. 

4. gr. 

Jafnhliða gjaldi fyrir vatnsnotkun innheimtist fyrir hvern mæli á mánuði eftirfarandi 

fastagjald: 

a) fyrir mæla til og með 3/4" ......220000000 0. kr.  70,00 

b) fyrir mæla 1" til2" ..........00..00 000. kr. 140,00 

c) fyrir mæla 3" eða stærri .........000000 000... kr. 280,00 

5. gr. 

Hitaveitugjöld samkvæmt 3. og 4. grein verða krafin mánaðarlega, þegar eftir mælis- 

álestur. 
Þó er heimilt að láta líða lengri tíma en einn mánuð á milli álestra og/eða fækka 

gjalddögum. 
Óski notandi þess að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins álestrartíma hitaveit- 

unnar og honum gerður sérstakur reikningur, skal hann greiða fyrir það gjald kr. 50,00. 

6. gr. 

Gjalddagi hitaveitugjalda er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupp- 

hæð. Sé reikningur ekki greiddur við fyrstu sýnir.gu, ber gjaldanda að greiða hann, þar sem 

hitaveitan ákveður. Það eru vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 21 dags frá 

gjalddaga. 

7. gr. 

Heimæðagjöld hitaveitunnar skulu vera sem hér segir fyrir hverja heimæð: 

Rúmmál húsa (utanmál) Heimæðargjald 

Allt að 500 mð kr. 7 5004 15,00 kr/m? 
500—-2000 m? kr. 15 000 fyrir 500 m?#10,00 kr/mð þar yfir 
2000—6000 mö? kr. 30 000 fyrir 2000 m?7,50 kr/m? þar yfir 
Meira en 6000 mö? kr. 60 000 fyrir 6000 mð-t6,00 kr/m? þar yfir 

Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstökum mælum frá hitaveitunni og skal 
þá greiða kr. 1400 í aukagjald fyrir hvern mæli umfram þann fyrsta. 

8. gr. 
Hitaveitugjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 

1. júlí 1981 (739 stig). 
Hitaveitunni er heimilt að breyta gjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, þó ekki meira 

en nemur breytingum, sem á nefndri vísitölu verða, enda séu breytingar staðfestar af iðnað- 

arráðuneytinu hverju sinni. 

9. gr. 

Nú er tengingu heimæðar lokið og er þá heimæðargjaldið gjaldkræft. Þó er heimilt að 

veita gjaldfrest allt að 2 árum, ef samið er um það á gjalddaga. Í slíkum samningi skal kveðið 
á um vexti af eftirstöðvum gjaldsins. 
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111. KAFLI 

10. gr. 

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

11. gr. 

Hitaveitan hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð viðskipta- 

manns, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Heimilt ér að loka vatnsrennsli að húsi, sem 
hitaveitugjöld eru vangreidd af. 

Fyrirætlun um að loka ber að tilkynna með 5 daga fyrirvara. Allan kostnað af lokun og 

opnun á ný greiðir sá sem vanskilum veldur, kr. 100,00 hverju sinni. 

12. gr. 
Eftirlitsmanni hitaveitunnar skal hvenær sem er, frjáls aðgangur að öllum mælum, 

hitagjöfum og vatnsæðum, sem eru í sambandi við hitaveituna. 

Er húseiganda skylt að hlíta fyrirmælum hans um viðgerðir á bilunum og sérhverjum 
ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun heita vatnsins. 

Gjaldskrá þessi sem samþykkt er af stjórn Hitaveitu Eyra er hér með staðfest sam- 

kvæmt orkulögum nr. $8 29. apríl 1967 til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni 
öllum sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 1. október 1981. 

F.h.r. 
Páll Flygenring. 

  

Kristmundur Halldórsson. 

Nr. $61. S. október 1981. 

REGLUGERÐ 

fyrir Hitaveitu Seyðisfjarðar. 

1. gr. 
Seyðisfjarðarkaupstaður rekur fyrirtæki sem nefnist Hitaveita Seyðisfjarðar og á heimili 

og varnarþing í Seyðisfjarðarkaupstað. 
Fyrirtækið er sjálfstæður réttaraðili og hefur sjálfstæðan fjárhag og reikningshald. 
Veitusvæði fyrirtækisins tekur yfir lögsagnarumdæmi kaupstaðarins og gildir reglugerð 

þessi um allt veitusvæðið, nema annars sé sérstaklega getið. Bæjarráð Seyðisfjarðar fer á 
hverjum tíma með stjórn Hitaveitu Seyðisfjarðar. 

2. gr. 
Hitaveita Seyðisfjarðar hefur einkaleyfi til dreifingar og sölu á heitu vatni á veitusvæði 

fyrirtækisins. 
Stjórn fyrirtækisins getur þó heimilað einstaklingum og félögum fjarhitun á tilteknum 

svæðum undir yfirstjórn hitaveitunnar. 

3. gr. 
Hitaveita Seyðisfjarðar lætur leggja allar utanhússlagnir, aðalæðar, dreifiæðar og heim- 

æðar. Haft skal samráð við bæjarstjórn um skipulag dreifikerfis og leitað staðfestingar 

hennar á staðsetningu lagna. Í húsum leggur hitaveitan lagnir inn fyrir mælagrind.
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Húseigandi skal sjá fyrir inntaksstað fyrir hitaveitu við útvegg kjallara eða 1. hæðar ef 

hús er kjallaralaust, ásamt nauðsynlegu rými fyrir mælagrind og annað tilheyrandi tengingu 
við veituna. Þar skal vera niðurfall í gólfi og skal sá staður ætíð vera aðgengilegur starfs- 

mönnum hitaveitunnar. 

Ef inntak hitaveitu og mælir eru ekki í sama herbergi skal lögn þar á milli vera óhulin. 

4. gr. 

Hitaveita Seyðisfjarðar hefur eignarétt og viðhaldsskyldu á lögnum, sem hún lætur 
leggja. Hitaveitan getur endurkrafið húseigendur um kostnað vegna tjóns á kerfi eða tækjum 
eftir almennum skaðabótareglum. 

5. gr. 

At húsnæði sem tengist Hitaveitu Seyðisfjarðar fellur heimæðagjald í gjalddaga þegar 

tengingu heimæðar er lokið, sbr. þó 6. gr. gjaldskrár fyrir Hitaveitu Seyðisfjarðar. Að því er 
varðar íbúðarhús með þilofna- eða rafgeislahitun er heimilt að veita 50% afslátt af gildandi 
heimæðagjaldi enda tengist viðkomandi hús veitunni innan 5 ára frá lagningu stofnæðar í 
viðkomandi götu. 

6. gr. 
Sú hitaorka sem hitaveitan lætur í té er ætluð til upphitunar húsa og neysluvatns. 
Nú kemur fram ósk um að nota hitaorku til annarra þarfa en greinir í 1. mgr. og þarf þá 

til þess heimild hitaveitustjórnar. 

7. gr. 

Réttur húseiganda til afnota af hitaorku skvldbindur ekki hitaveituna til þess að tryggja 
að þrýstingur í dreifiæð sé ávallt nægilegur. 

Stöðvun á rekstri veitunnar eða hluta hennar, vegna viðhalds og tenginga, skal tilkynna 

fyrirfram ef unnt er og koma skal á eðlilegum rekstri aftur svo fljótt sem verða má. 

8. gr. 
Hitaveitan ber ekki fjárhagslega ábyrgð á tjóni, er leiða kann af rekstrartruflunum, er 

verða á henni vegna frosta, rafmagnstruflana, náttúruhamfara eða annarra óviðráðanlegra 
atvika. 

Sama gildir ef rennsli í æð er stöðvað um stundarsakir vegna viðgerða og annarra 
nauðsynlegra aðgerða veitunnar sjálfrar. Um slíkt skal tilkynna eins fljótt og unnt er. 

9. gr. 
Aðrennslisvatn skal að öllu jöfnu vera 80%C og bakrennslisvatn 40%C. Hitaveitunni er 

heimilt að lækka hitastig aðrennslisvatns að sumarlagi. 

10. gr. 
Áður en ný kerfi eru lögð eða eldri kerfum breytt, skal húseigandi með minnst 7 daga 

fyrirvara senda umsókn um það til hitaveitustjóra eða umboðsmanns hans, og skulu 
teikningar fylgja. 

Umsókn skal rituð á eyðublað sem skrifstofa hitaveitunnar 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. 

11. gr. 
Uppdráttur skal gerður af sérmenntuðum verkfræðingi eða tæknifræðingi. Ber hann 

ábyrgð á því, að uppdráttur sé réttur og í samræmi við reglur og lög, er gilda um bygginga- 
mál.
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Stjórn Hitaveitu Seyðisfjarðar getur heimilað öðrum aðilum að gera uppdrætti með 
sömu skilmálum. Samþykktur uppdráttur skal ávallt liggja fyrir áður en bygging húss er 
hafin. 

12. gr. 

Uppdrættir skulu vera skýrir og greinilegir og gerðir á haldgóðan pappír og þannig 

frágengnir, að ekki máist drættir eða letur við geymslu. Stærð þeirra skal vera skv. íslenskum 

staðli IST 1, þó ekki stærri en A1. Uppdrættir eiga að sýna allar lagnir, raufar og göt í steypu 

fyrir slíkar lagnir og allt fyrirkomulag í hitunarherbergi. Nota skal tákn skv. íslenskum staðli 

IST 24. 
Ef hitaveitustjóri telur ástæðu til, getur hann krafist þess að útreikningar verði lagðir 

fram. 

13. gr. 
Ef uppdrættir eru ekki til af gömlum hitalögnum sem breyta á getur hitaveitustjóri 

krafist þess, að þeir séu gerðir eftir því sem nauðsynlegt er, og ber húseigandi allan kostnað 
af því. 

14. gr. 

Þegar hitaveitustjóri hefur samþykkt uppdrátt, skal hann árita 2 eintök hans. Annað 

eintakið skal varðveita í skjalasafni bæjarins og hitt skal afhent umsækjanda. 

Sá er verkið á að vinna skal áður en hann hefst handa rita nafn sitt á það eintak, er 

varðveitt verður í skjalasafninu. Áritaður uppdráttur skal jafnan vera tiltækur á vinnustað. 

Með áritun tekur hitaveitustjóri enga ábyrgð á því að unnt sé að framkvæma viðkomandi 

verk eða kerfið sé rétt útreiknað. 

15. gr. 
Um rétt manna til að annast hitalagnir fer eftir iðnaðarlögum. Þeir, sem leggja hita- 

lagnir, bera ábyrgð á að þær séu allar 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 hitaveitustjóra 
skriflega og lætur hann þá fara fram úttekt á þeim hluta verks, sem lokið er. 

Óheimilt er að halda áfram framkvæmdum fyrr en annar aðili með full starfsréttindi 

hefur tekið við verkinu. 
Hitaveitustjóri 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 breytingar á 

hitakerfum sem tengjast eiga dreifikerfi hitaveitunnar. 
Nú brýtur pípulagningameistari fyrirmæli reglugerðar þessarar eða aðrar relgur, sem 

honum ber að hlíta í starfi sínu, eða brot er framið af starfsmönnum sem hann ber ábyrgð á 
og getur þá hitaveitustjórn veitt honum áminningu. Ennfremur getur hitaveitustjórn 

samþykkt, að hann fái ekki að annast tengingu ef um miklar sakir er að ræða eða ítrekað brot. 

16. gr. 

Hitaveitustjóri eða eftirlitsmaður hans skal hafa eftirlit með því að nýlagnir, breytingar 

á eldri lögnum og tenging húskerfa við hitaveitu séu í samræmi við reglugerð þessa, 

samþykkta uppdrætti og aðrar reglur og lög er gilda um byggingamál. 

Pípulagningameistari skal annast prófun hitalagna og reynslukyndingu og vera við- 

staddur, þegar vatni 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.
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Álíti eftirlitsmaður að verk sé eigi framkvæmt samkvæmt ákvæðum reglugerðar þessar- 
ar eða öðrum reglum er settar kunna að verða, getur hann stöðvað verkið þar til bætt hefur 

verið úr því sem áfátt kann að vera. 

17. gr. 

Eftirlitsmaður hitaveitustjóra skal jafnan hafa frjálsan aðgang að hitalögnum 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 fyrirmælum hans um viðgerð á 
bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til varnar misnotkun heita vatnsins. 

18. gr. 
Þar sem hús eru hituð með hitaveituvatni ber húseiganda að hafa á hitakerfinu sjálf- 

virkan loka sem tryggi að þrýstingur á húskerfinu verði ekki of mikill og að nýting vatnsins 
verði nægjanleg. 

Þrýstiprófa skal hitalagnir veitunnar fyrir 8 kg/cm? áður en þær eru teknar út. Hita- 
veitustjórn er heimilt að ákveða lægri þrýsting á eldri lögnum. 

19. gr. 

Stjórn Hitaveitu Seyðisfjarðar setur hitaveitunni gjaldskrá og skal hún lögð fyrir ráð- 

herra til staðfestingar. 

Heimæðagjöld verða gjaldkræf eftir því sem segir í 5. gr. en neyslugjöld eftir ákvæðum 
gjaldskrár. 

Gjalddagi hitaveitugjalda er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupp- 
hæð. Reikninginn ber gjaldanda að greiða þar sem hitaveitan ákveður. 

Það eru vanskil ef gjöldin eru ekki greidd innan 14 daga frá gjalddaga. Hitaveitan hefur 
rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð viðskiptamanns sem vanrækir að 
greiða hitaveitugjöld. Heimilt er að loka aðrennsli að húsi sem vangreitt er af. 

Fyrirætlun um að loka ber að tilkynna með 5 daga fyrirvara. Sá sem vanskilum veldur 

greiðir allan kostnað af lokun og opnun á ný, samkvæmt gjaldskrá hverju sinni. 

20. gr. 

Hitaveitustjóri ákveður stærð og gerð mælagrinda sem nota skal og lætur setja þær á 
inntakspípur húsa sem tengd eru kerfi veitunnar og innsiglar þær. Mælagrindur þessar eru í 

eigu og umsjá veitunnar og ber húseiganda að tilkynna tafarlaust ef vart verður bilana á 
þeim. 

Nú verður mælagrind fyrir óvenjulegu hnjaski eða skemmdum og er þá heimilt að 
skylda notanda til að greiða kostnað við viðgerð eða endurnýjun. Sama gildir ef mælagrind 
eyðileggst af völdum frosta. 

Ef maður rýfur innsigli mælagrindar varðar það refsingu samkvæmt almennum hegn- 
ingarlögum. Notandi mælagrindar er sá sem skráður er fyrir vatnsnotkun þess hitakerfis, sem 

mælagrindin er fyrir. Skal hann bera ábyrgð á mælagrindinni svo og vatnsrennsli um hana 

þar til hann lætur af notkun hennar og hefur sagt hitaveitunni upp eða tilkynnt flutning. 
Uppsögn eða flutning skal tilkynna innheimtuskrifstofu með hálfs mánaðar fyrirvara. 

Ef notandi óskar að mælir sé leiðréttur skal hann senda skriflega beiðni til hitaveit- 
unnar. 

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 skekkjan meiri skal hitaveitan bera kostn- 

að við prófunina og lækka reikning notanda í samræmi við niðurstöðu hennar, ef notandi 
fékk minna vatn en mældist, þó ekki fyrir lengra tímabil en 2 mánuði, nema sannað sé að 
skekkjan hafi verið í lengri tíma.
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21. gr. 
Brot á reglugerð þessari varða sektum allt að 5000,00 kr., nema þyngri refsing liggi við 

samkvæmt lögum. Með mál út af slíkum brotum skal farið að hætti opinberra mála. 
Nú vanrækir maður að vinna verk, sem hitaveitustjóri hefur fyrirskipað samkvæmt 

reglugerð þessari, eða verk er ekki unnið á viðunandi hátt, og er hitaveitustjóra þá heimilt að 
láta vinna það, sem þörf krefur, á kostnað aðila. Skal þá greiða kostnaðinn til bráðabirgða úr 
sjóði hitaveitunnar en innheimta síðan hjá aðila með lögtaki, ef þörf krefur, sbr. 76. gr. 
orkulaga nr. 58, 29. apríl 1967. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Seyðisfjarðar, staðfestist hér 

með samkvæmt orkulögum nr. $8, 29. apríl 1967 til að öðlast þegar gildi og birtist til 
eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 5. október 1981. 

Hjörleifur Guttormsson. 
  

Pétur Thorsteinsson. 

Nr. 562. 5. október 1981. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Hitaveitu Seyðisfjarðar. 

I KAFLI 

1. gr. 

Hitaveita Seyðisfjarðar 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. 
Hitaveita Seyðisfjarðar lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar þess, Í té 

vatnsmagn, er ætla má að nægi til fullrar hitunar, enda séu ofnar hússins nægilega stórir, að 

dómi hitaveitunnar. Einnig lætur hitaveitan í té heitt vatn til hitunar neysluvatns. 

1. KAFLI 

3. gr. 
Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt orkumæli kr. 0,22 fyrir hverja kíló- 

wattstund og jafnframt samkvæmt vatnsmæli kr. 1,99 fyrir hvern rúmmetra vatns. 

Hitaveitu Seyðisfjarðar er heimilt að selja heitt vatn samkvæmt vatnsmæli eingöngu. 
Gjald fyrir hvern rúmmetra vatns er kr. 13.25. 
Þessi gjöld eru miðuð við gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins frá 1. ágúst 1981. 

Framangreind hitaveitugjöld má krefja mánaðarlega. 

4. gr. 

Gjalddagi hitaveitugjalda er við framvísun reikninga eða tilkynningar um reiknings- 

upphæð. Sé reikningurinn 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.
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5. gr. 

Heimæðagjöld fyrir Hitaveitu Seyðisfjarðar skulu vera sem hér segir: 

a) Af öllu húsnæði sem tengist hitaveitu fyrir árslok 1981 og tilheyrir I. áfanga verksins 

og það húsnæði fyrirhugaðs II. áfanga sem tengist eigi síðar en 6 mán. frá verklokum hans, 

greiðist heimæðagjöld, sem hér segir: 

Lágmarksgjald fyrir mælagrind og fyrstu 300 
rúmmetra húsnæðis .............0...000 02... kr. 8275,00 

Fyrir hvern rúmmetra húsnæðis fram yfir fyrstu 300 ..... kr. 10,53 

b) Af öllu húsnæði sem síðar tengist viðkomandi áföngum sbr. a) lið greiðist heimæða- 

gjöld, sem hér segir: 

Lágmarksgjald fyrir mælagrind og fyrstu 300 

rúmmetra húsnæðis ..........0.0.002 000 kr. 11 435,00 

Fyrir hvern rúmmetra húsnæðis fram yfir fyrstu 300 ..... kr. 15,65 

Við ákvörðun á rúmmálsstærð húsa skal miðað við fasteignamatsskrá og fyrir hús, sem 

ekki eru skráð í fasteignamati, skal miðað við teikningar húsa. 
Ekki skal greiða rúmmálsgjald af óupphituðu húsnæði í hluta af húsi, svo sem vöru- 

skemmum og öðru óupphituðu rými fram yfir stærð, sem nemur 300 mö. 

6. gr. 

Nú er tengingu heimæðar lokið og er þá heimæðargjaldið gjaldkræft. Þó er heimilt að 
veita gjaldfrest á hluta heimæðargjalds ef samið er um það á gjalddaga. Í slíkum samningi 
skal kveðið á um vexti af eftirstöðvum gjaldsins. 

7. gr. 

Þegar lokað hefur verið fyrir aðrennsli heita vatnsins til notanda vegna vanskila, skal 
gjald fyrir að opna á ný vera kr. 180,00 

Heimilt er Hitaveitunni að krefjast greiðslu þessarar áður en opnað er. 

8. gr. 
Hitaveitugjöld skv. S. og 7. gr. í gjaldskránni eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 

1. okt. 1981 (811 stig). Hitaveitu Seyðisfjarðar er heimilt að hækka orkutaxta í 3. gr. skv. 
hækkun á rafhitunartaxta c. 1 í gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins frá 1. ágúst 1981. Allar 

taxta- og gjaldskrárbreytingar skulu hljóta staðfestingu iðnaðarráðuneytisins hverju sinni. 

111. KAFLI 

9. gr. 

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað húseiganda. 

10. gr. 

Hitaveita Seyðisfjarðar hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð 
viðskiptamanns, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Heimilt er að loka vatnsrennsli að 
húsi, sem hitaveitugjöld eru vangreidd af. 

Fyrirætlun um að loka, ber að tilkynna með 5 daga fyrirvara. 
Eftirlitsmanni Hitaveitu Seyðisfjarðar skal, hvenær sem er, frjáls aðgangur að öllum
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hemlum, mælum, hitagjöfum og vatnsæðum, sem eru í sambandi við veitukerfi Hitaveitu 

Seyðisfjarðar. Er húseiganda skylt að hlíta tafarlaust fyrirmælum hans um viðgerðir á bilun- 

um og sérhverjum ráðstöfunum til að koma í veg fyrir misnotkun heita vatnsins. 

IV. KAFLI 

11. gr. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af Hitaveitu Seyðisfjarðar og sett er sam- 

kvæmt orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967, staðfestist hér með til þess að öðlast þegar gildi og 
birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 5. október 1981. 

F. h. r. 
Páll Flygenring. 

  

Kristmundur Halldórsson. 

Nr. 563. 19. október 1981. 
AUGLÝSING 

um hækkun hafnargjaldskráa. 

Samkvæmt 27. gr. sbr. 12. gr. hafnalaga nr. 45 24. apríl 1973, staðfestir ráðuneytið hér 

með til að öðlast þegar gildi 17% hækkun á gildandi gjaldskrám eftirtalinna hafnasjóða: 

1. Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Reykjavíkur, nr. 108/1975, sbr. reglugerðir nr. 61/1977, nr. 

336/1977 og 397/1981. 
2. Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Borgarness, nr. 147/1975, sbr. reglugerð nr. 398/1981. 

3. Gjaldskrá fyrir Landshöfn í Rifi á Snæfellsnesi, nr. 195/1975 sbr. reglugerð nr. 399/ 
1981. 

4. Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Ólafsvíkurhrepps, nr. 112/1975, sbr. reglugerð nr. 400/ 

1981. 
5. Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Stykkishólms, nr. 118/1975, sbr. reglugerð nr. 401/1981. 

6. Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Patrekshafnar, nr. 407/1975, sbr. reglugerð nr. 402/1981. 

7. Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Tálknarfjarðarhafnar, nr. 124/1975, sbr. reglugerð nr. 403/ 

1981. 
8. Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Bíldudalskauptúns, nr. 217/1976, sbr. 404/1981. 

9. Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Þingeyrarkauptúns, nr. 179/1976, sbr. 405/1981. 

10. Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Flateyrarkauptúns, nr. 134/1975, sbr.406/1981. 

11. Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Suðureyrarkauptúns, nr. 211/1976, sbr. 407/1981. 

12. Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Bolungarvíkur, fr. 138/1975, sbr. relgugerð nr. 408/1981. 

13. Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Ísafjarðarkaupstaðar, nr. 151/1975, sbr. reglugerð nr. 409/ 

1981. 
14. Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Súðavíkur, nr. 406/1975, sbr. reglugerð nr. 410/1981. 

15. Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Hólmavíkurkauptúns, nr. 192/1975, sbr. reglugerð nr. 411/ 

1981. 
16. Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Hvammstanga í Vestur-Húnavatnssýslu, nr. 261/1975, sbr. 

reglugerð nr. 412/1981. 

17. Gjaldskrá fyrir hafnarsjóðBlönduóss, nr. 263/1975, sbr. reglugerð nr. 413/1981. 

18. Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Skagastrandar, nr. 269/1975, sbr. reglugerð nr. 414/1981.
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Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Sauðárkrókskaupstaðar, nr. 265/1975, sbr. reglugerð nr. 

415/1981. 
Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Siglufjarðarkaupstaðar, nr. 180/1975, sbr. reglugerð nr. 

416/1981. 
Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Ólafsfjarðar, nr. 213/1976, sbr. reglugerð nr. 417/1981. 

Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Dalvíkur, nr. 132/1975, sbr. reglugerð nr. 418/1981. 

Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Akureyrar, nr. 198/1975, sbr. reglugerð nr. 419/1981. 

Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Svalbarðseyrar við Eyjafjörð, nr. 70/1981, sbr. reglugerð nr. 

420/1981. 
Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Grímseyjarhafnar, nr. 190/1975, sbr. relgugerð nr. 421/ 

1981. 
Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Húsavíkur, nr. 184/1975, sbr. reglugerð nr. 422/1981. 

Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Kópaskerskauptúns, nr. 166/1977, sbr. regluberð nr. 423/ 

1981. 
Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Raufarhafnar, nr. 23/1976, sbr. reglugerð nr. 424/1981. 

Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Þórshafnar, nr. 489/1975, sbr. reglugerð nr. 425/1981. 

Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Vopnafjarðarhrepps, nr. 110/1975, sbr. reglugerð nr. 426/ 

1981. 
Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Borgarfjarðarhrepps, nr. 126/1975, sbr. reglugerð nr. 427! 

1981. 
Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Seyðisfjarðar, nr. 122/1975, sbr. reglugerð nr. 428/ 1981. 

Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Neskaupstaðar, nr. 21/1976, sbr. reglugerð nr. 430/ 1981. 

Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Eskifjarðarkaupstaðar, nr. 149/1975, sbr. reglugerð nr. 429/ 

1981. 
Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Reyðarfjarðarkauptúns, nr. 197/1975, sbr. reglugerð nr. 

431/1981. 
Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Stöðvarfjarðarkauptúns, nr. 209/1976, sbr. reglugerð nr. 

432/1981. 
Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Breiðdalsvíkur, nr. 140/1975, sbr. reglugerð nr. 433/1981. 

Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Djúpavogs, nr. 215/1976, sbr. reglugerð nr. 434/1981. 

Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Hafnarkauptúns í Hornafirði, nr. 114/1975, sbr. reglugerð 

nr. 435/1981. 
Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Vestmannaeyja, nr. 436/1981. 

Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Landshafnarinnar í Þorlákshöfn, nr. 130/1975, sbr. reglu- 

gerðir nr. 334/1977 og nr. 437/1981. 

Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Grindavíkur, nr. 182/1975, sbr. reglugerð nr. 438/1981. 

Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Miðneshrepps, nr. 186/1975, sbr. reglugerð nr. 439/1981. 

Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Landshafnarinnar í Keflavík og Njarðvíkum, nr. 128/1975, 

sbr. reglugerð nr. 440/1981. 
Gjaldskrá fyrir Vogahöfn í Gullbringusýslu, nr. 499/1975, sbr. reglugerð nr. 441/1981. 

Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Hafnarfjarðar, nr. 116/1975, sbr. reglugerð nr. 442/1981. 

Þrátt fyrir ofanritað skal aflagjald vera óbreytt frá því sem ákveðið er í gildandi 

gjaldskrám. 

Samgönguráðuneytið, 19. október 1981. 

; F.h.r. 

Ólafur St. Valdimarsson 
  

Birgir Guðjónsson 

B117
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 169/1970 um söluskatt með áorðnum breytingum. 

1. gr. 

2. mgr. 2.tl. 13. gr. reglugerðarinnar (sbr. 1. gr. rgl. nr. 427/1980) orðist svo: 
Undanþága samkvæmt þessum tölulið tekur þó ekki til sælgætis, öls, gosdrykkja eða 

annarra vara sem gjaldskyldar eru samkvæmt lögum nr. 77/1980 um vörugjald með áorðn- 

um breytingum sbr. reglugerðir sem settar eru samkvæmt þeim lögum. Undanþágan nær 

heldur ekki til tóbaks, drykkjarvara sem innihalda áfengi, tilbúinna efna til öl- eða víngerð- 
ar, poppkorns eða annars sælgætis þó það sé ekki gjaldskylt samkvæmt lögum um vörugjald. 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 10/1960 um söluskatt með 
síðari breytingum öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 9. október 1981. 

Ragnar Arnalds.   
Arni Kolbeinsson. 

Nr. 565. 4. september 1981. 

SAMÞYKKT 

um hundahald í Nesjahreppi A-Skattafellssýslu. 

1. gr. 

Hundahald er óheimilt í Nesjahreppi nema með leyfi sveitarstjórnar. 

2. gr. 

Leyfi til hundahalds í hreppnum er háð eftirfarandi skilyrðum: 
a) Hundurinn skal skráður á skrifstofu hreppsins. Þar fær eigandi hundsins afhenta merkta 

plötu, sem skal vera í ól um háls hundsins. 

b) Árlega skal greiða í sveitarsjóð leyfisgjald fyrir þá hunda, sem leyfi hefur verið veitt 

) 

d) 

e) 

fyrir. Gjaldið, sem sveitarstjórn ákveður fyrir eitt ár í senn, skal renna til að standa 

straum af kostnaði við eftirlit með hundum skv. samþykkt þessari og skal upphæð þess 

við það miðuð. Gjaldið greiðist fyrirfram við skráningu hunds til n. k. júlímánaðar og 

síðan árlega 1. júlí fyrir eitt ár í senn. Hundar, sem notaðir eru á lögbýlum í hreppnum 

við búrekstur eru undanþegnir þessu gjaldi en hlíta samþykkt þessari að öðru leyti. 

Skylt er hundeiganda að hafa hund sinn ábyrgðartryggðan hjá viðurkenndu trygginga- 
félagi. Við greiðslu árlegs leyfisgjalds skal leggja fram kvittun frá tryggingafélaginu, 
sem sýnir að tryggingin sé í fullu gildi. 

Leyfi fyrir einstökum hundum er jafnan háð því að þeir raski ekki ró hreppsbúa og séu 
hvorki þeim né öðrum til óþæginda og valdi ekki óróa né skaða í búfénaði. Skylt er 

hundeiganda í þéttbýli að láta hunda sína ekki ganga lausa utan eigin lóðar. Jafnframt 
er eigendum þarfahunda á lögbýlum skylt að sjá til þess að hundar þeirra flækist ekki 

um lausir í hreppnum. 

Skilyrði fyrir hundahaldi í sambýlishúsum er að allir íbúar samþykki slíkt og skal leggja
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fram skriflegt samþykki þar um við skráningu hunds. Gildir það þar til sveitarstjórn 
berst skrifleg afturköllun frá einhverjum íbúa hússins. 

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. 

3. gr. 

Við brot gegn skilyrðum á samþykkt þessari skal fjarlægja viðkomandi hund. Skal 

hundinum komið fyrir í vörslu sé um minniháttar brot að ræða. Skal eigandi hunds þá leysa 

hann út gegn greiðslu alls kostnaðar vegna brotsins. Sé um að ræða alvarlegt brot eða ítrekað 

afturkallast viðkomandi leyfi til hundahalds. 

Hreppsnefnd er heimilt hvenær sem er að afturkalla leyfi fyrir einstökum hundum eða 

öll veitt leyfi, telji hún þess þörf. 

Á. gr. 

Hundar úr nærliggjandi sveitum, sem ekki eru í fylgd með eiganda eða umráðamanni, 

svo og aðrir ómerktir hundar skulu teknir úr umferð. Gefi eigandi sig ekki fram eða vitji 

hans innan tveggja sólarhringa hefur lögreglan heimild til að lóga viðkomandi hundi þegar í 

stað. Merktir hundar á flækingi skulu einnig teknir úr umferð. Ef eigendur vitja þeirra ekki 

innan eins sólarhrings og svara ekki til saka fyrir brot á samþykkt þessari hefur lögreglan 

heimild til þess að lóga hundinum án frekari fyrirvara. 

Hunda, sem ráðast á menn eða skepnur skal fjarlægja og þeim lógað þegar í stað. 

S. gr. 

Lögreglustjóri og heilbrigðisnefnd hafa eftirlit með hundum skv. samþykkt þessari og 

skulu þeir tilkynna sveitarstjóra tafarlaust um allar kærur, sem þeim berast vegna meintra 

brota á samþykktinni. 

6. gr. 

Ofangreind samþykkt sveitarstjórnar Nesjahrepps staðfestist hér með skv. lögum 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, 4. september 1981. 

F.h.r. 

Páll Sigurðsson   

Ingimar Sigurðsson. 

30. september 1981. Nr. 566 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir útgáfuna Skálholt, Reykjavík, útgefin á 

venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 30. september 1981. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 
fyrir útgáfuna Skálholt. 

Kirkjuráð þjóðkirkju Íslands stofnar hér með til sjálfseignarstofnunar með eftirfarandi 

skipulagsskrá:



Nr. 566. 934 30. september 1981. 

1. gr. 
Stofnunin heitir Útgáfan Skálholt og er sjálfseignarstofnun, sett á fót að frumkvæði 

Kirkjuráðs og þjóðkirkju Íslands. 

2. gr. 

Heimili stofnunarinnar og varnarþing er í Reykjavík. 

3. gr. 

Kirkjuráð leggur stofnuninni til sem stofnfé 50 000 krónur. 
Enn fremur leggur Kirkjuráð til stofnunarinnar firmaheitið Skálholt og blaðheitið Víð- 

förli, en eigendur þessara heita gáfu þau þjóðkirkjunni til að þau rynnu til stofnunarinnar. 

4. gr. 

Tilgangur stofnunarinnar er útgáfa blaðs, Víðförla, og bóka, bæklinga eða tímarita, þar 

sem kristin sjónarmið verða flutt og skýrð. 
Ennfremur skal stofnunin hafa forgöngu um að samræma útgáfumál þjóðkirkjunnar. 

S. gr. 

Stofnunin ber ábyrgð á skuldbindingum sínum með stofnfé og þeim eignum, sem hún 

kann að eignast með öðrum hætti. 

6. gr. 

Stjórn stofnunarinnar skipa níu menn, sem kjörnir skulu til þriggja ára í senn, í fyrsta 
sinn tilnefndir af Kirkjuráði. Þrír skulu ganga úr stjórn á ári, og kýs aðalfundur tvo í þeirra 
stað, en Kirkjuráð tilnefnir hinn þriðja. 

Fyrir aðalfund fyrstu tvö árin skal varpa hlutkesti um, hvaða menn úr upphaflegri stjórn 
skulu ganga út. 

Kjörtímabil nýrra stjórnarmanna hefst að loknum aðalfundi. 
Stjórnin skal koma saman til fundar að minnsta kosti tvisvar á ári, auk aðalfundar. 

Stjórnin markar stefnu stofnunarinnar og ber ábyrgð á henni. 

7. gr. 

Aðalfund stofnunarinnar skal halda fyrir 1. apríl ár hvert, og er hann lögmætur, ef ?%3 
stjórnarmanna hið fæsta eru á fundi. Til aðalfundar skal boða bréflega með hálfs mánaðar 
fyrirvara hið skemmsta. 

Aðalfund sitja stjórnarmenn, og hafa þeir þar einir kosningarétt. Til aðalfundar skal 

auk þess boða framkvæmdastjóra stofnunarinnar, ritstjóra Víðförla og formann útgáfuráðs, 

og hafa þeir málfrelsi og tillögurétt. Auk þess getur framkvæmdanefnd boðið öðrum til 
aðalfundar. 

8. gr. 

Að loknum aðalfundi skal senda ríkisendurskoðanda ársreikning stofnunarinnar. 
Skipun stjórnar og breytingar á henni skal auglýsa í Lögbirtingablaði. 

9. gr. 
Dagskrá aðalfundar skal vera þessi: 
Skýrsla stjórnar. 

Endurskoðaðir reikningar stofnunarinnar lagðir fram til samþykktar. 
Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar í samræmi við 15. gr. 
Kjör tveggja manna til þriggja ára í stjórn, og tilkynning um tilnefningu eins manns af 
hendi Kirkjuráðs til sama tíma.
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5. Kjör tveggja endurskoðenda til eins árs. 
6. Tillögur til breytinga á skipulagsskrá, ef fram koma. 
7. Önnur mál. 

10. gr. 

Nýkjörin stjórn kýs sér formann á fyrsta fundi sínum og ritara til eins árs, og eru þeir 

ekki kjörgengir til framkvæmdanefndar. 

Stjórnin kýs á sama fundi úr sínum hópi þrjá menn í framkvæmdanefnd og einn til vara. 

Allir stjórnarmenn eiga rétt til setu á fundum framkvæmdanefndar. 

11. gr. 

Framkvæmdanefnd kýs sér formann og skiptir að öðru leyti með sér verkum. Hún ber 
ábyrgð á daglegu starfi stofnunarinnar. Hún hefur heimild til að taka lán fyrir hönd stofnun- 
arinnar og veðsetja eignir hennar. 

Tveir framkvæmdanefndarmenn saman skuldbinda stofnunina. 

12. gr. 

Framkvæmdanefnd skal eigi halda færri fundi en tíu árlega. Framkvæmdanefnd ræður 
framkvæmdastjóra stofnunarinnar og ritstjóra Víðförla, að fengnum tillögum stjórnar, setur 

þeim erindisbréf og ákveður þeim laun. 

Víðförli skal vera vettvangur kristinna skoðana í umræðum líðandi stundar, flytja fréttir 

af kristilegu starfi innan lands og utan, auk annars efnis. 

13. gr. 
Stjórnin skipar árlega fimm menn til setu í útgáfuráði stofnunarinnar og ákveður 

formann ráðsins. Útgáfuráð er stjórn stofnunarinnar til ráðuneytis um val á bókum til 
útgáfu, og til ráðgjafar um ýmis önnur verkefni, t. d. útgáfu Víðförla, eftir því sem stjórnin 
óskar. 

ld. gr. 

Reikningsár stofnunarinnar er almanaksárið. 

Um bókhald stofnunarinnar og reikningsskil skal fara eftir gildandi lögum um bókhald, 
nú lögum nr. 51, 2. maí 1968, og góðum reikningsskilavenjum. 

Ársreikningur stofnunarinnar, endurskoðaður af löggiltum endurskoðanda, auk 
endurskoðenda stofnunarinnar, skal liggja frammi til athugunar fyrir stjórnarmenn viku fyrir 
aðalfund. 

15. gr. 

Ef hagnaður verður af starfsemi stofnunarinnar, skal honum varið til eflingar hennar í 
samræmi við 4. gr. 

Þó er aðalfundi heimilt að ráðstafa hagnaði til sérstaks verkefnis til eflingar kristninnar 

eða til styrktar einstakri starfsemi eða stofnun á vegum kirkjunnar. Slík ráðstöfun skal vera 
samþykkt samhljóða. 

16. gr. 

Verði ákveðið að leggja Útgáfuna Skálholt niður, skulu allar eigur stofnunarinnar renna 
til líknarmála á vegum þjóðkirkjunnar eða annarra verkefna hennar eftir nánari ákvörðun 
stjórnar og Kirkjuráðs. Slit stofnunarinnar geta ekki átt sér stað nema með samráði stjórnar 
og Kirkjuráðs.
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17. gr. 

Tillögur um breytingar á skipulagsskrá þessari ná fram að ganga, ef þær hljóta fylgi 3 
hluta atkvæða stjórnar. Ákvæðum 15. og 16. gr. má þó ekki breyta. 

Tillögur til breytinga á skipulagsskrá skulu hafa borist framkvæmdanefnd viku fyrir 

aðalfund og liggja frammi ásamt reikningum sjálfseignarstofnunarinnar. 

18. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

Nr. 567. 25. september 1981. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Byggingarsjóð dvalarheimilis aldraðra, Eski- 
firði, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 25. september 1981. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

Byggingarsjóðs dvalarheimilis aldraðra, Eskifirði. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Byggingarsjóður dvalarheimilis aldraðra, Eskifirði. 

2. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að stuðla að byggingu dvalarheimilis fyrir aldraða borgara Eski- 

fjarðar og næsta nágrennis. 

3. gr. 

Stofnfé sjóðsins er kr. 10 000,00 —, tíu þúsund krónur 00/199, sem Lionsklúbbur Eski- 

fjarðar leggur fram. 

4. gr. 

Sjóðurinn tekur á móti minningar- og dánargjöfum svo og almennum gjöfum. 

Allar gjafir skal skrá í sérstaka gjafabók. 

Sjóðurinn má gefa út minningarspjöld. 

5. gr. 

Stjórn sjóðsins tekur ákvörðun um framlag úr sjóðnum hverju sinni. 

6. gr. 

Stofnfé sjóðsins má aldrei skerða. Sjóðinn skal ávaxta þar sem sjóðsstjórn telur arðbær- 

ast og tryggast. 

7. gr. 

Stjórn sjóðsins skipa fimm menn og fjórir til vara. Bæjarstjórn Eskifjarðar tilnefnir einn 
stjórnarmann, hreppsnefnd Helgustaðahrepps einn, Lionsklúbbur Eskifjarðar einn, 
Kvenfélagið Döggin einn. Sömu aðilar tilnefna varamenn. Þá skal heilsugæslulæknirinn á 
Eskifirði eiga sæti í sjóðsstjórn. 

Stjórnin kýs sér formann og ritara.
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8. gr. 
Stjórn sjóðsins skal halda gjörðabók. 

9. gr. 
Eskifjarðarkaupstaður annast reikningshald fyrir sjóðinn í umboði sjóðsstjórnar og 

skulu kjörnir endurskoðendur kaupstaðarins jafnframt vera endurskoðendur sjóðsins. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. 

10. gr. 

Leitað skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari og hún síðan birt í 

B-deild Stjórnartíðinda. 

29. september 1981. Nr. 568. 

AUGLÝSING 

um veitingu sérleyfis til áætlunarflugs. 

Samkvæmt heimild í 3. gr. laga nr. 119 28. desember 1950, um stjórn flugmála, og VII. 
kafla laga nr. 34 21. maí 1964, um loftferðir, hefur samgönguráðuneytið í dag veitt Flugfé- 
lagi Norðurlands h. f., Akureyri, sérleyfi til reglubundins áætlunarflugs með farþega, vörur 
og póst, á eftirtöldum flugleiðum innanlands, á tímabilinu 1. október 1981 til ársloka 1984: 

Akureyri — Raufarhöfn — Akureyri 
Akureyri — Þórshöfn — Akureyri 

Sérleyfinu fylgir einkaréttur til að reka áætlunarflug á framangreindum flugleiðum, en 

jafnframt skylda til að halda uppi áætlunarferðum eftir því sem flutningaþörf krefur að mati 

ráðuneytisins. 

Samgönguráðuneytið, 29. september 1981. 

Steingrímur Hermannsson 
  

Birgir Guðjónsson 

18. ágúst 1981. Nr. 569. 
AUGLÝSING 

um staðfestingu á aðalskipulagi Fáskrúðsfjarðar. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19. 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 17. ágúst 1981 

staðfest aðalskipulagsuppdrátt fyrir Búðahrepp, Fáskrúðsfirði, S-Múlasýslu. 
Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð sem lög nr. 19/1964 gera ráð fyrir og verið 

samþykktur af hreppsnefnd Búðahrepps og Skipulagsstjórn ríkisins. 

Félagsmálaráðuneytið, 18. ágúst 1981. 

F.h,r. 

Hallgrímur Dalberg 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir



Nr. 570. 938 8. september 1981. 

AUGLÝSING 
um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á loðnuafurðum fyrir 

framleiðslutímabilið frá 10. ágúst til 30. september 1981. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins og 
samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi verð- 
grundvöll á loðnuafurðum fyrir framleiðslutímabilið frá 10. ágúst til 30. september 1981: 

Loðnumjöl, $ 8,10 á próteineiningu í lest. 
Loðnulýsi, $ 475,00 fyrir hverja lest. 
Verðbil verður 3%. 

Greiðslur í eða úr sjóðnum nemi 50% af verðbreytingum frá grundvallarverði að viðbættu 
eða frádregnu verðbili. 

Verðið miðast við cif., og gerist upp á viðskiptagengi (skilagengi) eins og það verður á 
hverjum tíma. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 8. september 1981. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds 
  

Kristín Magnússon 

Nr. 571. 17. ágúst 1981. 

AUGLÝSING 
um staðfestingu á aðalskipulagi Eskifjarðar. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 17. ágúst 1981 
staðfest aðalskipulagsuppdrátt fyrir Eskifjörð. 

Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð sem lög nr. 19/1964 gera ráð fyrir og verið 
samþykktur af bæjarstjórn Eskifjarðar og skipulagsstjórn ríkisins. 

Jafnframt er úr gildi felldur skipulagsuppdráttur fyrir Eskifjörð sem félags- 

málaráðuneytið staðfesti hinn 11. desember 1964. 

Félagsmálaráðuneytið, 17. ágúst 1981. 

F.h.r. 
Hallgrímur Dalberg 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir 

  

Stjórnartíðindi B 47, nr. 558—-571. Útgáfudagur 20. október 1981.



STJÓRNARTÍÐINDI B 48 — 1981 
  

  

22. október 1981. 939 Nr. 572. 

REGLUR 

um breyting á reglum nr. 183 frá 24. júní 1974, um tollmeðferð 

sendiferðabifreiða. 

1. gr. 
1. mgr. reglnanna falli brott. 

2. gr. 
Tollskrárnúmer 87.02.36 í 1. og 3. mgr. 1. gr. verði 87.02.41. Jafnframt orðist 

2. tl. 1 gr. svo: Að fyrir aftan þessi sæti sé aðeins vörurými með gólffleti sem sé 
95 em eða lengri og í því engin sæti, hvorki föst né laus, eða nokkur annar umbúnaður 
ætlaður til að festa á sæti eða annan útbúnað til flutnings á fólki. 

3. gr. 
Reglur þessar öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 22. október 1981. 

F.h.r. 

Höskuldur Jónsson. uu 
Björn Hafsteinsson. 

  

Stjórnartíðindi B 48, nr. 572. Útgáfudagur 23. október 1981. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg 

B 118



STJÓRNARTÍÐINDI B 49 — 1981 
  

  

Nr. 573. 940 8. september 1981. 

AUGLÝSING 
um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á fiskmjöli fyrir 

framleiðslutímabilið frá 1. júní til 30. september 1981. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins og 
samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi verð- 
grundvöll á fiskmjöli fyrir framleiðslutímabilið frá 1. júní til 30. september 1981: 

Fiskmjöl, $ 8,50 á próteineiningu í lest. 
Verðbil verður ekkert. 
Greiðslur í eða úr sjóðnum nemi. 65% af verðbreytingum frá grundvallarverði. 
Verðið miðast við cif. og gerist upp á viðskiptagengi eins og það verður á hverjum tíma 

(skilagengi). 

Sjávarútvegsráðuneytið, 8. september 1981. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds. 
  

Kristín Magnússson. 

Nr. 574. 20. ágúst 1981. 

REGLUGERÐ 

um breytingar á reglugerð nr. 126 22. febrúar 1979 um vegabréf utanríkisráðuneytisins. 

1. gr. 

20. töluliður 4. gr. orðist þannig: 

Makar og börn þeirra, sem taldir eru hér að framan; börnin þó að því tilskildu, að þau 

hafi ekki náð 16 ára aldri. 

2. gr. 

19. töluliður 5. gr. orðist þannig: 

Makar og börn þeirra, sem taldir eru hér að framan; börnin þó að því tilskildu, að þau 

hafi ekki náð 16 ára aldri. 

3. gr. 

Aftan við 3. mgr. 7. gr. komi ný málsgrein, er orðist þannig: 
Ráðuneytið getur gert undanþágu frá aldursákvæðum 20. tl. 4. gr. og 19. tl. 5. gr. þegar 

sérstakar ástæður eru fyrir hendi.
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4. gr. 

Reglugerð þessi, sem gefin er út samkvæmt heimild í lögum nr. 39 1971 um utanríkis- 
þjónustu Íslands, öðlast gildi þegar í stað. 

Utanríkisráðuneytið, 20. ágúst 1981. 

Ólafur Jóhannesson. 
  

Hörður Helgason. 

8. september 1981. . Nr. 573. 

AUGLYSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á kolmunna- og spærlingsmjöli 

fyrir framleiðslutímabilið frá 1. júní til 31. desember 1981. 

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 spærlingsmjöli fyrir framleiðslutímabilið frá 1. 
Júní til 31. desember 1981: 

Kolmunnamjöl, $ 8.50 á próteineiningu í lest. 

Spærlingsmjöl, $ 8,50 á próteineiningu í lest. 
Verðbil verður $%. 
Greiðslur í eða úr sjóðnum nemi 65% af verðbreytingum frá grundvallarverði að 

viðbættu eða frádregnu verðbili. 
Verðið miðast við cif., og gerist upp á viðaskiptagengi (skilagengi), eins og það verður á 

hverjum tíma. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 8. september 1981. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds.   
Kristín Magnússon. 

22. september 1981. . Nr. 576. 

AUGLYSING 

um afgreiðslutíma Apóteks Keflavíkur. 

Skv. heimildum í reglugerð um afgreiðslutíma lyfjabúða utan Reykjavíkur nr. 305/1972 
skal afgreiðslutími Apóteks Keflavíkur frá og með 1. desember 1981, vera sem hér segir: 

Mánudaga—föstudaga kl. 9:00—19:00 

Laugardaga, helgidaga og almenna frídaga kl. 10:00—-12:00. 
Að öðru leyti skal gætt ákvæðis 6. gr. fyrrnefndrar reglugerðar. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 22. september 1981. 

F. h.r. 

Jón Ingimarsson.   
Ingolf J. Petersen.



Nr. 577. 942 15. september 1981. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 374 14. október 1976 um gatnagerðargjöld á Hellu í 
Rangárvallahreppi Rangárvallasýslu. 

2. mgr. orðist svo: 
„„Gjalddagi afborgana er 1. júlí. Vextir skulu vera þeir sömu og vextir Byggðasjóðs eru á 

hverjum tíma og greiðast eftir á á sömu gjalddögum.“ 
Reglugerð þessi sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Rangárvallahrepps staðfest- 

ist hér með samkvæmt lögum um gatnagerðargjöld nr. 51/1974. 

Félagsmálaráðuneytið, 15. september 1981. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 578. 7. september 1981. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um gatnagerðargjald A í Ísafjarðarkaupstað nr. 83 7. mars 

1975. 

2.mgr. greinar 2. 1. orðist svo: 
„Gjaldskráin er því háð vísitölu byggingarkostnaðar og skal breytast ársfjórðungslega 

samhliða breytingum er verða á byggingarvísitölu.““ 
Reglugerð þessi sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Ísafjarðar staðfestist hér með 

samkvæmt lögum nr. 51/1974 til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 7. september 1981. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 579. 15. september 1981. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um gatnagerðargjöld í Laxárdalshreppi nr. 331 25. júlí 1979. 

12. gr. orðist svo: 

„Gatnagerðargjöld samkvæmt 8. grein greiðist þannig, að 20% greiðist þegar lagningu 

bundins slitlags er lokið. Eftirstöðvar greiðast með jöfnum árlegum afborgunum á 4 árum og 

skulu bundnar lánskjaravísitölu eða gengistryggðar og bera vexti eins og lán Byggðasjóðs til 

gatnagerðarframkvæmda á hverjum tíma. 
Gjalddaga ákveður hreppsnefnd hverju sinni.“



15. september 1981. 943 Nr. 579. 

Reglugerð þessi sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Laxárdalshrepps, Dalasýslu, 

staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51/1974 til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Féiagsmálaráðuneytið, 15. september 1981. 

F. h.r. 
Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

14. september 1981. RN Nr. 580. 

LÖGREGLUSAMÞYKKT 
fyrir Dalvíkurkaupstað. 

I KAFLI 

Um reglu og velsæmi á almannafæri. 

1. gr. 

Uppþot og óspektir mega ekki eiga sér stað á almannafæri. Ekki mega menn þyrpast 

saman á almannafæri svo að til tálma sé og óþæginda fyrir umferð eða vegfarendur. Þegar 
talað er um almannafæri í samþykkt þessari er átt við götur, vegi og svæði sem almenningur 
fer um, eða ætluð eru til almenningsnota svo sem hátíðarsvæði, leikvangar, torg og bryggjur, 

svo og afgreiðslustaðir bifreiða. Um hvers kyns samkomuhús svo sem veitingahús og leikhús, 

sölubúðir, opinberar skrifstofur o. s. frv. gilda ákvæði samþykktar þessarar um almannafæri, 
ftir því ið á. eftir því sem við á 2. gr. 

Þegar fjölmenni safnast saman á almannafæri, þar á meðal við dyr verslana, samkomu- 

húsa og annars staðar þar sem almenningur kemur saman, skal raða sér þannig að þeir sem 
fyrstir koma fái fyrstir afgreiðslu. Við slík tækifæri skulu menn í öllu haga sér eftir þeim 
fyrirmælum, sem lögreglan eða umsjónarmaður setur til að varðveita góða reglu. 

3. gr. 

Á almannafæri má ekki fljúgast á, eða hafa í frammi hávaða eða móðgandi háttalag, 

sem raksar allsherjarreglu eða ónáðar vegfarendur eða þá sem búa í nágrenninu. 

4. gr. 

Bannað er að hafast nokkuð það að, sem raskar næturró manna og enginn má að 

ófyrirsynju berja á dyr eða glugga, hringja dyrabjöllum eða hafast neitt það að, sem veldur 
ónæði. 

5. gr. 

Á götum bæjarins má ekki renna sér á sleðum, eða hafa um hönd aðrar skemmtanir eða 

leik, sem hindra umferð eða hætta getur stafað af. Sömuleiðis er bannað að hanga aftan í 

bifreiðum, sem eru á ferð um göturnar. 6. gr 

Eigi má skjóta af byssum eða hvers kyns skotvopnum í þéttbýli, nema á sérstökum 
æfingasvæðum, sem lögreglustjóri samþykkir. Í þéttbýli má ekki kveikja í eldfimum efnum 
eða sprengiefnum. Þó getur lögreglustjóri veitt undanþágu frá þessu ákvæði, ef sérstaklega 
stendur á. Nauðsynlegar sprengingar vegna mannvirkjagerðar má aðeins gera með sérstöku 
samþykki lögreglustjóra, og ber bæði verkstjóri og sá sem mannvirkið er unnið fyrir ábyrgð á 
að allrar varúðar sé gætt. Sprengiefni má aðeins geyma, þar sem lögreglustjóri ákveður eða
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samþykkir. Lögreglustjóri getur bannað sölu skotelda í umdæmi sínu. Hlaðin skotvopn má 

ekki bera á götum bæjarins eða annars staðar á almannafæri. 

1. gr. 

Enginn má ganga dulklæddur á almannafæri eða í búningi, sem misbýður velsæmi eða 

getur raskað allsherjarreglu. Sömuleiðis er bannað að sýna af sér hneykslanlega hegðun t. d. 

með því að ávarpa menn ókurteislegum eða ósæmilegum orðum, vera áberandi ölvaður eða 

með því að sýna þar af sér ósæmilegt látbragð, svo sem að fletta sig klæðum, gera þarfir sínar, 

o.s. frv. 
8. gr. 

Allir eru skyldir að segja til nafns síns og heimilis, þegar lögreglan krefst þess. 

9. gr. 
Almenningi er skylt að hlýða öllum lögmætum skipunum lögreglumanna. Ef nauðsyn 

ber til geta lögreglumenn krafið sér til aðstoðar hvern fulltíða mann, sem viðstaddur er, en 

aðstoðarmenn eiga heimtingu á fullum bótum fyrir það tjón, sem þeir þá kunna að bíða á 

fatnaði eða limum. 

11. KAFLI 

Ákvarðanir til að afstýra tálmunum og hættum fyrir umferðina. 

10. gr. 

Enginn má taka vatn úr brunahönum bæjarins eða hreyfa við þeim að neinu leyti nema 

hann hafi til þess leyfi slökkviliðsstjóra eða tæknideildar bæjarins. 

11. gr. 

Atvinnurekstur, sem valdið getur töfum á umferð er óheimill. Þó er heimilt að selja blöð 
og bæklinga á almannafæri. Með leyfi lögreglustjóra má selja á almannafæri aðgöngumiða að 

útisamkomum, dagskrár, merki og annað þessu skylt. Bannað er sölumönnum að gera vart 

við sig með ópum, köllum eða söng frá kl. 17.00 síðdegis til kl. 9.00 árdegis. 

12. gr. 

Enginn má láta fyrir berast í húsum, á lóðum, í garðshliðum eða á stöðum, þar sem 

gengið er inn í hús eða á lóðir né fara inn í hýbýli í söluerindum án leyfis hlutaðeigandi 

húsráðanda. Lögreglustjóra er heimilt að banna alla umferð óviðkomandi fólks um bryggjur 

og út í skip. 13. gr. 

Á almannafæri má ekki leggja eða setja neitt það, er hindrar umferð eða veldur hættu. 

Bannað er að leggja í íbúðarhverfum stórum vinnuvélum eða bifreiðum, sem notaðar eru til 

fólks- eða vöruflutninga. Þó getur bæjarstjórn í samráði við lögreglustjóra veitt undanþágu 

frá þessari reglu, ef talið er, að slíkt leiði ekki til ónæðis eða óþæginda fyrir aðra bæjarbúa. 

Notkun vélsleða á götum bæjarins er háð leyfi lögreglu. 

14. gr. 

Eigi má hengja utan á hús vöruskápa, sjálfsala, auglýsingaspjöld eða annað þess háttar, 

ef það veldur óþægindum á almannafæri að dómi lögreglunnar. Leyfi byggingarnefndar þarf 

til að setja upp föst auglýsingaspjöld eða aðrar varanlegar auglýsingar. 

15. gr. 

Enginn má fleygja flöskum, glerbrotum, steinum, nöglum, ávaxtahýði, pappírsrusli, 

fiskúrgangi eða öðru þess konar á almannafæri né heldur skvetta þar vatni eða öðru, sem 

haft getur í för með sér hættu eða óþægindi fyrir vegfarendur eða veldur óþrifnaði.
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16. gr. 

Eigi má kasta á almannafæri né í fjörum, hræjum, dauðum fiski matarleifum, fisk- 
úrgangi né öðru slíku og ekki skilja neitt slíkt þar eftir. Eigi má heldur á þessum stöðum 

kasta né skilja eftir grjót, möl, sand, slor, ösku, járnarusl, víra bréf, ávaxtahýði, úrgangssalt, 

eða yfirleitt nokkuð það, þótt eigi sé hér talið sérstaklega, sem valdið getur óheilnæmi, 

óþrifnaði, tálmum eða óprýði. 17. gr 

Enginn má gera skurð í gangstéttir, götur eða torg bæjarins né raska þeim á neinn hátt 
nema hann hafi til þess leyfi bæjaryfirvalda og samþykki lögreglustjóra, enda setji hann aftur 

í samt lag það, sem raskað var. Slík verk skulu unnin þannig, að sem minnstur farartálmi sé 
að, og sem minnstri hættu valdi og ætíð skal þess gætt að vegfarendur séu varaðir við 
farartálmanum með nægilega greinilegum hætti. Að öðru leyti gerir lögreglustjóri aðrar þær 

ráðstafanir, er honum þykir þurfa til að afstýra hættu fyrir vegfarendur. Getur hann bannað 
umferð um götur að nokkru eða öllu leyti, meðan á verki stendur, eða skipað fyrir um, 
hvernig umferðinni skuli hagað. Ef slíkt verk dregst úr hófi fram, eftir að byrjað er á því, 

getur lögreglustjóri látið ljúka verkinu eða setja götuna í samt lag aftur á kostnað þess sem 

verkið átti að framkvæma. 18. gr. 

Þegar nýtt hús er byggt eða eldra hús rifið og byggt upp að nokkru leyti, er eiganda eða 

þeim sem sér um verkið skylt að skýra lögreglustjóra frá, áður en verkið byrjar. Eigandi eða 

verktaki skal haga sér eftir þeim fyrirmælum, sem lögreglustjóri setur til að forðast farar- 
tálma og hættu eða óþægindi fyrir vegfarendur. Verkfæri og efni má ekki leggja frá sér á 

almannafæri, nema þar sem lögreglustjóri leyfir, og eigi má það liggja lengur en nauðsyn 
krefur. Mold, möl, efnisleifar og annað, er af byggingunni stafar, skal eigandinn færa burt, 
þegar húsagerðin er svo langt komin, að því verður við komið. Girðingar sem kunna að hafa 

verið reistar til að afstýra hættu eða farartálma, skal taka burt þegar í stað, þegar lögreglan 
krefst þess. Nú brennur hús eða annað mannvirki eða það er tekið burt án þess að annað sé 

gert í staðinn og er eiganda þá skylt að ganga svo frá hússtæðinu að ekki stafi hætta, 

óþrifnaður eða óprýði af. 19. gr 

Pallar, stoðir og annar umbúnaður, sem notaður er við húsasmíðar eða viðgerðir á 

húsum skal vera nægilega traustur. Lausir stigar, sem notaðir eru við viðgerðir á húsum, 

málun, gluggaþvott eða þess konar, skulu vera nægilega traustir. Lausir stigar skulu ætíð 
felldir, þegar ekki er verið að nota þá. 20. gr 

Nú er hús svo hrörlegt, að hætt er við, að það eða einhver hluti þess hrynji, og getur 

lögreglustjóri þá bannað að nota húsið og lagt fyrir eigandann að rífa það innan tiltekins tíma 
eða endurbæta það svo, sem þörf gerist til að afstýra hættu. Ennfremur getur lögreglustjóri á 

kostnað eigandans gert aðrar ráðstafanir, sem hann telur nauðsynlegar til að afstýra hættu 

fyrir vegfarendur og aðra. Ákvæði þetta nær einnig til þess þegar steinveggur, tréveggur eða 
önnur girðing er komin að hruni eða falli. 

21. gr. 

Ekki má skemma eða færa úr stað, eigi heldur ata eða rispa. tjarga, mála eða teikna á 

mannvirki og hluti, hverju nafni sem nefnast, sem ætlaðir eru til almenningsnota svo sem 

hús, minnisvarða símaklefa, biðskýli, götuljósker nafnspjöld og töluspjöld á götum og 

húsum, bekki, girðingar og annað þess háttar. 

22. gr. 

Enginn má skemma girðingar, né heldur klifra yfir þær eða upp um þær. Enginn má 
skemma eða troða ræktaða bletti, grasreiti eða trjágarða, hvort sem þeir eru girtir eða 
ógirtir.
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HI. KAFLI 

Um götuspjöld, húsnúmer og uppfestar auglýsingar. 

23. gr. 

Bæjarstjórn ákveður nöfn á götum og lætur festa upp nafnspjöld þar sem þurfa þykir. 

Töluspjöldum, sem bæjarstjórnin hefur látið eða lætur á hús til að tákna húsaröð, skulu 
húseigendur halda við á sinn kostnað og endurnýja, ef á þarf að halda. 

24. gr. 

Bæjarstjórn ákveður, hvar festa skuli upp auglýsingar frá yfirvöldum og öðrum stjórn- 

völdum og útvegar á kostnað bæjarsjóðs spjöld í því skyni svo mörg sem þurfa þykir. 

Auglýsingar um sýningar og skemmtanir, sem leyft er að halda má festa upp hvar sem er með 
samþykki hlutaðeigandi húsráðanda. Aðrar auglýsingar má festa upp með leyfi húsráðanda. 

25. gr. 

Hlutaðeigendur skulu taka niður uppfestar auglýsingar, þegar þær hafa náð tilgangi 
sínum og hreinsa vel staðinn, þar sem þær voru hafðar. Enginn má rífa niður löglega upp- 
festar auglýsingar eða gera þær ólæsilegar á annan hátt. 

IV. KAFLI 

Um veitingahús, samkomur og almennar skemmtanir. 

26. gr. 

Enginn má setja upp knattborðsstofu eða leiktækjastofu nema með leyfi lögreglustjóra. 

Lögreglustjóri getur og fellt brott leyfið telji hann ástæðu til. Unglingar undir 18 ára aldri 

mega ekki koma inn á knattborðsstofu og er það á ábyrgð knattborðsstofuhafa, ef út af er 
brugðið. 27. gr. 

Allir staðir, þar sem rekin er almenn veitingasala og gististaðir fyrir almenning skulu 
háðir sérstöku eftirliti lögrelgustjóra, og skal lögreglunni heimill umgangur um húsakynni 

þau sem notuð eru í sambandi við veitingarnar. Veitinga- og greiðasölu má aðeins hafa um 
hönd í húsnæði, sem að dómi heilbrigðisnefndar er til þess hæft og bæjarstjórnin hefur 
samþykkt. Þetta ákvæði nær einnig til þeirra veitinga- og greiðasöluhúsa sem eru eldri en 
þessi samþykkt. Á öllum gistihúsum skal haldin nákvæm gestaskrá. 

28. gr. 

Hverjum þeim sem hefur á hendi veitingasölu, heldur dansleiki og aðrar skemmtanir 

eða selur gistingu, er skylt að afstýra því að nokkuð það fari fram í veitingastofu hans, 

danshúsi eða gistihúsi, sem er á móti góðri reglu og velsæmi. Skal hann sjá um að loftræsting 

og þrifnaður sé í góðu lagi. Verði misbrestur á, að reglum þessum sé fylgt, er lögreglustjóra 

heimilt að banna veitingar eða skemmtanir á þessum stöðum um stundarsakir eða fyrir fullt 

og allt, ef ekki er bætt þegar úr ágöllum að gefinni viðvörun. 

29. gr. 

Unglingum yngri en 16 ára er óheimill aðgangur og dvöl á almennum dansleikjum eftir 
kl. 20.00 öðrum en sérstökum unglingaskemmtunum, sem haldnar eru af skólum, æsku- 
lýðsfélögum eða öðrum aðilum, sem til þess hafa leyfi og háðar eru sérstöku eftirliti. For- 
stöðumönnum danshúsa og dansleikja er skylt að fylgjast með því að ákvæði þessi séu haldin 

að viðlögðum sektum og/eða missi leyfis til veitingahalds eða skemmtanahalds, um lengri 
eða skemmri tíma. Hvers konar þjónusta við börn og unglinga eftir leyfilegan útivistartíma, 
önnur en heimflutningur, er bönnuð að viðlagri ábyrgð þess, er þjónustuna veitir. Handhöf-
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um þjónustuleyfa er skylt að fylgjast með því, að ákvæði þessi séu haldin. Aðgangur að 
dansleikjum eftir kl. 01.00 er óheimill nema þegar um áramótafagnað er að ræða. 

30. gr. 
Hver sá sem heldur dansleik, samsöng eða einhverja þá skemmtun eða sýningu, sem 

talin er hér að framan er skyldur að sjá um, að ekkert fari fram, sem brýtur í bág við reglu 
eða velsæmi. Ef brestur verður á þessu, er lögreglunni heimilt að slíta samkomunni og skipa 
áhorfendum og öðrum, sem viðstaddir eru að fara í burtu. 

V. KAFLI. 

Um hundahald. 

31. gr. 
Hundahald er bannað á Dalvík nema með leyfi bæjarstjórnar sbr. samþykkt um hunda- 

hald í bænum frá 28. júlí 1981. 32. gr 

Við minni háttar brot á skilyrðum fyrir undanþágu til hundahalds skal hundeigandi 

sæta skriflegri áminningu og greiða allan kostnað, sem leiðir af brotinu. Ef um alvarleg eða 
ítrekuð brot er að ræða skal lögreglustjóri krefjast þess við bæjarstjórn að leyfið verði 
afturkallað. Bæjarstjórn er heimilt, hvenær sem er að afturkalla leyfi fyrir einstökum hund- 
um eða öll veitt leyfi telji hún þess þörf. 

VI. KAFLI. 

Um umferð á götum o. fl. 

33. gr. 
Ökuhraða skal ávallt stilla svo að eigi valdi hættu eða óþægindum fyrir aðra umferð og 

má ökuhraðinn aldrei verða meiri en 50 km miðað við klukkustund. Lögreglustjóri getur þó 
ákveðið að fenginni tillögu bæjarstjórnar, lægri ökuhraða á einstökum götum. 

34. gr. 

Þeir, sem flytja vörur um götur bæjarins, skulu gæta þess vandlega að flutningatæki séu 

þannig gerð, að ekki valdi óþrifnaði. Ef eitthvað fellur af eða hrynur niður á almannafæri við 
flutning, fermingu eða affermingu, skal sá, er flytur eða flutningnum ræður, skyldur að 

hreinsa það upp þegar í stað. 35. gr 

Lögreglustjóri getur takmarkað eða bannað umferð bifreiða á einstökum götum ef slík 

umferð er álitin hættuleg eða til sérlegra óþæginda fyrir aðra umferð, t. d. á vorin meðan 
klaka leysir úr jörð. Sömuleiðis getur lögreglustjóri takmarkað umferð bifreiða innanbæjar 

að næturlagi. 

Vil. KAFLI. 

Um hreinlæti og umgengni. 

. 36. gr. 
Á húshliðar, gafla eða girðingar, sem vita að almannafæri má eigi hengja eða festa á 

annan hátt neitt, sem óþrifnaður er af eða óþefur. Á tún eða garða, sem liggja að almanna- 
færi, má ekki bera nokkurn þann áburð, sem megnan óþef leggur af. 

37. gr. 

Bannað er að setja upp girðingar, sem geta valdið vegfarendum hættu eða óþægindum 

t. d. úr gaddavír eða öðrum slíkum efnum. Skylt er hús- og lóðareigendum að halda vel við 
girðingum umhverfis lóðir sínar og sjá um, að lóðunum sé haldið hreinum og snyrtilegum. 

B119
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Enginn má fleygja sorpi eða öðrum óhreinindum inn á lóð annars manns eða orsaka að slíkt 

berist inn á lóðina. Hver, sem gerist sekur um slíkt, skal flytja óhreinindin tafarlaust burt á 
sinn kostnað og gera ráðstafanir til að það endurtaki sig ekki. 

VIII. KAFLI 

Um búfjárhald. 

38. gr. 
Alifugla má eigi hafa nema í tveggja metra hárri hænsnavírgirðingu eða annarri álíka 

girðingu, er lögreglan telur hæfa. Eigendur alifugla bera ábyrgð á, að alifuglar fari eigi inn í 
garða manna eða svæði, þótt ógirt séu. Nú er misbrestur á þessu, og getur lögreglustjóri þá 

látið slátra alifuglunum á kostnað eiganda og selt, ef kostnaðurinn er ekki tafarlaust 
greiddur. Einnig getur lögreglustjóri látið slátra þeim alifuglum, er hann telur vanhirta eða 
eru til óþrifa. 39. gr 

Allur geitfénaður er bannaður á Dalvík. 
Geitfé, sem hér eftir yrði flutt til lögsagnarumdæmisins, skal lóga á kostnað eigenda. 

40. gr. 

Sauðkindur mega ekki ganga lausar í bæjarlandinu, nema maður fylgi til að gæta þeirra. 
Eigandi greiði allan kostnað við handsömun og varðveislu þeirra. Selja má kindurnar til 
lúkningar kostnaði þessum. 41 

. gr. 
Á almannafæri mega hestar ekki ganga lausir. Enginn má láta hross ganga laus í landi 

kaupstaðarins, nema þau séu í gripheldri girðingu. Sama gildir um nautpening. 
Hesta, sem ganga lausir í bænum skal lögreglan handsama, hýsa og fóðra. Eigandi greiði 

allan kostnað við handsömun og varðveislu þeirra. Selja má hrossin til lúkningar kostnaði 
þessum. 42. gr. 

Um rekstur búpenings til afrétta, hirðingu hans og fjallskil fer eftir ákvæðum fjallskila- 
reglugerðar fyrir Eyjafjarðarsýslu eins og þau nú eru eða síðar kunna að verða. 

Að öðru leyti eru allir skyldir að gæta sauðfénaðar síns, hrossa og annarra gripa og 

alifugla, að ekki gangi og valdi skemmdum á varplöndum engjum, túnum, ökrum, matjurta- 

görðum og öðrum eignum. Bæti eigandi eða umráðamaður peningsins skaða þann, er slíkur 

ágangur kann að valda. Að öðru leyti en fram er tekið í samþykkt þessari gilda ákvæði 
reglugerðar um búfjárhald í Dalvíkurkaupstað, nr. 484 5. ágúst 1981. 

43. gr. 

Eigandi eða umráðamaður búfénaðar ber ábyrgð á öllum þeim skaða og spjöllum, sem 
búfé hans kann að valda. 

44. gr. 

Brot gegn samþykkt þessari varða sektum, ef ekki liggur við þyngri hegning að lögum. 

Ef kenna má yfirsjón, er barn yngra en 15 ára drýgir, skorti á hæfilegri umsjón foreldra eða 
annarra, sem barninu ganga í foreldra stað, þá skal refsa þeim fyrir yfirsjónina en ekki 
barninu. Hagnaður sá, er sökudólgur kann að hafa af broti sínu og enginn einstakur maður á 

löglegt tilkall til skal upptækur gerður og renna, auk sekta, í bæjarsjóð. 

45. gr. 

Ef einhver lætur það ógert, sem er skylda hans samkvæmt samþykktinni, má lögreglu- 
stjóri láta framkvæma það, eða gera nauðsynlegar ráðstafanir til að hindra, að vanrækslan 
valdi tjóni. Bæjarsjóður greiði kostnað við þetta og kostnað sem leiðir af þeim ráðstöfunum,
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sem lögreglustjóri gerir til þess að hindra brot gegn samþykktinni, en skyldur er hinn seki að 

endurgreiða kostnaðinn að fullu. 46 
„gr. 

Bæjarsjóður greiðir allan kostnað sem leiðir af framkvæmd samþykktar þessarar og eigi 
verður krafist af einstökum mönnum. 

Lögreglusamþykkt þessi sem bæjarstjórn Dalvíkur hefur samið og samþykkt samkv. 

lögum nr. 1,3. janúar 1980, sbr. lög nr. 67, 28. nóvember 1919 um lögreglusamþykktir fyrir 
kaupstaðina, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum 

þeim sem hlut eiga að máli. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 14. september 1981. 

Friðjón Þórðarson. 
  

Ólafur W. Stefánsson. 

16. september 1981. Nr.581. 

REGLUGERÐ 
um búfjárhald í lögsagnarumdæmi Sauðárkróks. 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 

Tilgangur reglugerðar þessarar er að stemma stigu við óhóflegu búfjárhaldi innan lög- 

sagnarumdæmis Sauðárkróks, tryggja að gróðurlendi bæjarins verði ekki spillt og koma í veg 

fyrir ágang búfjár á lóðir bæjarbúa. 2. gr 

Búfjárhald (nautgripa, hrossa, svína, sauðfjár, geita, alifugla) er óheimilt innan lög- 
sagnarumdæmis Sauðárkróks, nema með sérstöku leyfi bæjarstjórnar. 

3. gr. 

Sá sem hyggst sækja um leyfi samkv. 2. gr. skal senda um það umsókn til bæjarráðs. Í 

umsókninni skal gera grein fyrir fjölda búfjárins, sem óskað er leyfis fyrir, hvernig geymslu 

þess skuli háttað, fóðuröflun og öðru er máli kann að skipta. Leyfisveiting fyrir hesta og 

sauðfé er háð því að umsækjandi sé félagi í viðkomandi félagasamtökum (hestamanna eða 

fjáreigenda) séu þau starfandi og skal vottorð þess efnis fylgja umsókninni. 

4. gr. 

Nú telur bæjarstjórn að skilyrði til búfjárhalds séu fyrir hendi og getur hún þá veitt leyfi, 

sem bundið er við tiltekinn hámarksfjölda. Veitt leyfi til búfjárhalds skuldbindur þó ekki 
Sauðárkróksbæ til þess að sjá leyfishöfum fyrir beitilandi handa búfé, né veita þeim aðra 
aðstöðu til búfjárhaldsins. Leyfið er veitt til óákveðins tíma, en er uppsegjanlegt með árs 

fyrirvara miðað við 1. júní ár hvert. Leyfið er háð gildandi reglugerð um búfjárhald á 

hverjum tíma og er gefið út á nafn og er ekki framseljanlegt. 

5. gr. 

Bæjarstjórn getur ákveðið að greiða skuli gjald fyrir veitt leyfi til búfjárhalds. Má 

ákveða gjald fyrir hvern grip sem leyfi er veitt fyrir, eða ákveðna upphæð fyrir hvert leyfi. 

Leyfi þetta öðlast ekki gildi fyrr en leyfisgjald hefur verið greitt.
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6. gr. 

Sá sem fær leyfi til búfjárhalds samkvæmt reglugerð þessari, skal hafa búféð í öruggri 
vörslu og ber hann ábyrgð á öllu því tjóni sem það kann að valda. 

1. gr. 

Ef leyfishafi brýtur reglugerð þessa um meðferð búfjárins, má afturkalla leyfið og getur 
þá umsjónarmaður hlutast til um að búféð sé tekið úr vörslu eiganda og er heimilt að selja 
það á opinberu uppboði, eða slátra því. Þannig má og fara með búfé sem ekki hefir verið 
fengið leyfi fyrir. 8. gr. 

Enginn má hafa búfé nema hann hafi yfir það hús sem samræmist kröfum heilbrigðis- 
reglugerðar. Heilbrigðisfulltrúi skal áður en leyfi er veitt, staðfesta að skepnuhús samræmist 
kröfum heilbrigðisreglugerðar. 

Leyfishafi ber einn ábyrgð á því að hann hafi beitiland handa búfé sínu á sumrin og fóður á 
veturna, svo og á allri meðferð búfjárins. Ef búfjáreigandi vill láta búpening ganga úti að 

vetri eða beita búfé, skal það því aðeins heimilt, að búféð sé í öruggri vörslu. 

II. KAFLI 

Um sauðfjárhald. 

9. gr. 

Félagasamtök fjáreigenda tilnefna trúnaðarmann, sem í samvinnu við umsjónarmann 

skal fylgjast með að leyfður fjöldi sauðfjár fari ekki yfir sett hámark og umsækjendur hafi 
hús og möguleika til fóðuröflunar og aðra nauðsynlega aðstöðu. 

10. gr. 

Óheimilt er að hafa sauðfé neðan afréttargirðingar á tímabilinu 15. júní til 1. septem- 

ber, nema með sérstöku leyfi umsjónarmanns og skal slíkt leyfi vera skriflegt. Nauðsynleg 
skilyrði má setja í leyfið. 11. gr. 

Heimilt er umsjónarmanni að láta smala og reka til afréttar fé, sem er neðan fjallskila- 

girðingar eftir 15. júní og ekki er leyfi fyrir samkvæmt 10. gr. Lausagöngufé má reka fyrr til 
afréttar. Eigendur slíks fjár má krefja um allan kostnað, sem af smölun hlýst. 

III. KAFLI 

Um hestahald. 

12. gr. 

Félagasamtök hestamanna tilnefna trúnaðarmann, sem í samvinnu við umsjónarmann 

skal fylgjast með því að leyfður fjöldi hesta fari ekki yfir sett hámark og umsækjendur hafi 

hús, möguleika til fóðuröflunar og aðra nauðsynlega aðstöðu, svo sem beitiland. 

13. gr. 

Bæjarstjórn felur félagi hestamanna umsjón og rekstur lands þess, sem hrossum er ætlað 

til beitar, náist samkomulag þar um. 
14. gr. 

Félag hestamanna skal setja reglur um hagagöngu, sem bæjarstjórn staðfestir.
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IV. KAFLI 

Um byggingar peningshúsa o. fl. 

18. gr. 

Byggingar peningshúsa eru aðeins leyfðar á skipulögðum búfjársvæðum, sem bundin 
skulu í aðalskipulagi bæjarins. 16. gr 

Bæjarstjórn getur ákveðið bann við öllu búfjárhaldi innan ákveðinna svæða bæjar- 
landsins og geta þau náð út fyrir hin skipulögðu byggingarsvæði, ef þurfa þykir. Geymsla 
búfjár á erfðafestulöndum, þar sem leyft er skv. framansögðu, skal því aðeins heimil, að 
girðingar umhverfis þau séu örugglega fjárheldar. 

17. gr. 

Halda skal skrá um leigð lönd. Leitast skal við að taka til greina tillögur stjórna hesta- 
manna- og fjáreigendafélaganna um leigu á löndum, sem miða að því að jafna aðstöðu 
félagsmanna. 

18. gr. 
Einstaklingar og félög hesta- og fjáreigenda, sem hafa lönd á leigu eða til umsjónar, 

skulu leitast við að viðhalda gróðri landsins og efla hann m. a. með því að bera á löndin eftir 
þörfum. Leigutaki (umsjónaraðili) skal gæta þess að löndin verði aldrei ofbeitt. Umsjónar- 
maður skal fylgjast með ástandi leigulanda, en getur einnig kvatt til óvilhalla menn, ef 
ástæða þykir til. 

V. KAFLI 

Um jarðeigna- og búfjárnefnd. 

19. gr. 
Daglegt eftirlit með jarðeignum bæjarins og vörslu bæjarlandsins, skal vera undir stjórn 

umsjónarmanns eða þess sem bæjarstjórn ákveður. 

20. gr. 
Jarðeigna- og búfjárnefnd skipa 3 menn og 3 til vara, kosnir af bæjarstjórn til 4 ára í 

senn. Trúnaðarmenn félagasamtaka skv. 9. og 12. gr. hafa rétt til setu á fundum nefndarinn- 
ar með málfrelsi og tillögurétti. 

Með kosningu jarðeigna- og búfjárnefndar leggst landbúnaðarnefnd niður. Nefndin er 

ráðgefandi um málefni jarðeigna bæjarins og allt er búfjárhald varðar. Bæjarráð getur falið 
henni að gera tillögur til ráðsins um afgreiðslu umsókna um búfjárhald og leigu á löndum til 
beitar og ræktunar. 

Umsjónarmaður skv. 19. gr. skal sækja fundi nefndarinnar. 

21. gr. 
Jarðeigna- og búfjárnefnd gerir tillögur til bæjarstjórnar um skipan forðagæslumanna 

og fjallskilastjóra. Nefndin skal starfa með fjallskilastjóra og aðstoða hann eftir föngum. 
Meðal annars skal hún gera tillögur um fjallskilagjöld ásamt fjallskilastjóra. 

VI. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

22. gr. 
Auk ákvæða reglugerðar þessarar gilda ákvæði heilbrigðisreglugerðar í kafla XVII um 

peningshús, búrekstur og skepnuhöld, ákvæði lögreglusamþykktar fyrir Sauðárkróks- 

kaupstað í kafla IX um skepnuhald o. fl. og fjallskilareglugerð Skagafjarðarsýslu.
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23. gr. 
Umsjónarmaður skal, ásamt lögreglu, láta handsama og taka í vörslu bæjarins búfé, svo 

sem hesta, nautgripi og sauðfé, sem látið er ganga laust í bænum gagnstætt fyrirmælum 
samþykktar þessarar. Ennfremur geta þeir sem fyrir ágangi verða, látið handsama ágangs- 
féð, en þeir skulu skýra umsjónarmanni eða lögreglu frá því tafarlaust. Eigendum slíks 
fénaðar ber að greiða allan kostnað af handsömun þess, fóðrun og annan kostnað sem af 
slíku leiðir og má láta selja búfénaðinn á opinberu uppboði til lúkningar kostnaðinum, verði 
fénaðurinn ekki leystur út innan sólarhrings frá því að eigandinn fékk vitneskju um hand- 
sömunina, eða ef eigi er vitað um eiganda innan hæfilegs tíma eftir að auglýsing um fénaðinn 
hefur verið birt. Einnig skal eigandi slíks búfjár bæta það tjón er búféð hefur valdið. Ef um 
ítrekað brot verður að ræða á lausagöngu fjár, varðar það sektum og leyfissviptingu. 

24. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum. Með mál út af brotum skal farið að hætti 

opinberra mála. 

VII. KAFLI 

Ákvæði til bráðabirgða. 

25. gr. 

Allir þeir, sem við gildistöku reglugerðar þessarar eiga eða hafa í umsjá sinni búfé sem 
fellur undir reglugerðina, skulu innan sex mánaða frá gildistöku hennar hafa tilkynnt um 
búfjárhald sitt og sótt um leyfi ella fellur niður heimild þeirra til þess að halda búté, sbr. þó 2. 
gr. laga nr. 44 23. maí 1964. 

, Reglugerð þessi, sem bæjarstjórn Sauðárkrókskaupstaðar hefur samið og samþykkt, 
staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 44 23. maí 1964 um búfjárhald í kaupstöðum og 
kauptúnum til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 16. september 1981. 

  

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 582. 18. september 1981. 

REGLUGERÐ 
um gatnagerðargjöld á Blönduósi. 

1. gr. 

Sveitarstjórn er heimilt að leggja gatnagerðargjöld á lóðir og byggingar í Blöndu- 

óshreppi, eftir því sem nánar segir í reglugerð þessari. Heimilt er að leggja gatnagerðargjald 

á land, sem sambærilegt telst, þótt ekki sé sérstök lóð. 

2. gr. 

Gatnagerðargjöld eru tvenns konar: A-gjald sem er gjald vegna þátttöku lóðarhafa í 

kostnaði við að undirbyggja götur ásamt tilheyrandi lögum, og B-gjald sem er gjald vegna 

þátttöku lóðarhafa í kostnaði við að leggja bundið slitlag á götu og ganga frá gangstéttum. 

3. gr. 

A-gjald vegna nýbygginga og viðbygginga við eldri hús skal miðað við ákveðinn hluta
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byggingarkostnaðar á rúmmetra, eins og hann er talinn af Hagstofu Íslands á hverjum tíma, 
svo sem hér segir: 

Einbýlishús ............0......2. 1,6% 
Tvíbýlishús, raðhús „...........00%00.00 00. 1,3% 
Fjölbýlishús ...........0..0...0.02. 1,0% 
Verslunar- og skrifstofuhúsnæði og opinberar byggingar .............. 1,6% 
Iðnaðar- og atvinnuhúsnæði .................... 000... 1,0% 
Gripahús ...........0000000 20 1,0% 
Önnur hús eftir nánari ákvörðun hreppsnefndar ................. 1,0—1,6% 
Af kjöllurum (jarðhæðum) og rishæðum, sem ekki eru notuð til íbúðar eða atvinnu- 

rekstrar svo og bifreiðageymslum skal greiða hálft gjald. 
Gjald skal einnig greiða af óbyggðum byggingarlóðum við götur þar sem innheimt eru 

A- og B-gjöld. 
Gjald skal miðað við stærð húss, skv. samþykktum uppdrætti. Nú er ekki fyrir hendi 

samþykktur uppdráttur, og skal þá miðað við stærð húss, sem skipulag gerir ráð fyrir, en sé 
slíkt ekki ákveðið í skipulagi, skal miðað við eftirtaldar lágmarksstærðir: 

Einbýlishús með tilheyrandi bílageymslu ...............0..... 500 mö 
Raðhús, tvíbýlishús, sambyggt einbýlishús ................... 400 m? hver íbúð 
Fjölbýlishús ...........0.000% 0002 300 m? hver íbúð 
Verslunar- og skrifstofuhúsnæði .....................2.2.2.. 1000 mö? 
Annað húsnæði ............0...0 00. 1500 mö 
Framangreindar reglur gilda, er hús er stækkað, að því er til stækkunar tekur. 

d. gr. 

Gjalddagar A-gjalds skulu vera sem hér segir: 
a) Innan eins mánaðar frá lóðarveitingu skal greiða 50% af áætluðu gatnagerðargjaldi. 
b) Eftirstöðvar skulu greiðast áður en byggingarleyfi er veitt. 

Sé greiðsla skv. a-lið ekki greidd innan tilskilins tíma er sveitarstjórn heimilt að veita 
öðrum lóðina. 

Byggingarfrestur er 12 mánuðir þ. e. a. s. að lóð fellur aftur til sveitarsjóðs hafi fram- 
kvæmdir ekki verið hafnar innan þess tíma frá veitingu hennar, nema leyfið hafi verið háð 
öðrum skilmálum um byggingarfrest. 

Noti lóðarhafi ekki veitta lóð, skal hann eiga rétt á endugreiðslu á greiddu gatnagerðar- 
gjaldi án vaxta eða verðbóta svo sem hér segir: 50% greiðslunnar þegar lóð er skilað og 
eftirstöðvar 6 mánuðum síðar. 

Verði lóðin veitt að nýju innan þess tíma, skal fyrri lóðarhafi fá gatnagerðargjaldið 

endurgreitt þegar greiðsla skv. þeirri úthlutun fer fram. 

5. gr. 

Þegar veitt er byggingarleyfi án undangenginnar lóðarveitingar er greiðsla A-gjalds 

áskilin og skal húsbyggjandi greiða gatnagerðargjald eftir reglum í gjaldskrá þessari. 

Þegar veitt byggingarleyfi fyrir breytingu eða endurnýjun húsnæðis, sem felur í sér 

breytta notkun þess, þannig að húseignin færist í hærri gjaldflokk, þá skal húseigandi greiða 
gatnagerðargjald. 

Gjaldið af hinu breytta húsnæði skal nema mismun á gatnagerðargjaldi reiknuðu fyrir 
og eftir breytinguna. 

Sömu reglur gilda er notkun byggingarrýmis er breytt, sem felur í sér að húseignin færist 

í hærri gjaldflokk, þótt ekki þurfi breytinga á byggingu eða endurbyggingar við.
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6. gr. 
Lóð er veitt í því ástandi, sem hún er í við afhendingu, og á lóðarhafi engar kröfur á 

hendur sveitarfélagsins síðar vegna ástands hennar. 
Lóðarhafi skal hlíta byggingarskilmálum, ef settir eru, svo og öllum þeim lögum og 

reglum, sem til greina kunna að koma. 
7. gr. 

B-gjald, sem er gjald til að ljúka frágangi götu, umfram það sem segir í 3. gr., þ. e. til að 
gera bundið slitlag og gangstéttir, skal miða við ákveðinn hluta byggingarkostnaðar á rúm- 
metra, eins og hann er talinn af Hagsstofu Íslands á hverjum tíma, svo sem hér segir: 

Einbýlishús ..........00.000...20 3,4% 
Tvíbýlishús, raðhús ..............0000000 000 2,6% 

Fjölbýlishús .............0...222222. 1,9% 
Verslunar- og skrifstofuhúsnæði, opinberar byggingar ................ 3,4% 
Iðnaðar- og atvinnuhúsnæði ............00%... 02... nn 1,9% 
Bifreiðageymslur ..........%....2.000 1,9% 
Önnur hús eftir ákvörðun hreppsnefndar ....................... 1,9—3,4% 

8. gr. 
Gjöld skv. 3. og 7. gr. breytast samkv. vísitölu byggingarkostnaðar. Sveitarstjórn er 

heimilt að hækka eða lækka gjaldstuðlana í 3. og 7. gr. hvern um sig eða alla í einu um allt að 
50% án frekari staðfestingar ráðuneytisins. 

Sveitarstjórn hefur fulla heimild til þess að endurskoða flokkun húsa í gjaldstuðla, sbr. 
3. og 7. gr., svo og gjald einstakra gjaldenda, ef sérstök ástæða er til. 

9. gr. 

B-gjald skv. 7. gr. miðast við þá vísitölu byggingarkostnaðar, sem í gildi er, þegar 
lagning bundins slitlags fer fram. Nú breytist vísitalan meðan verkið fer fram, og skal þá 
miðað við meðalvísitölu á því tímabili, sem um er að ræða. 

10. gr. 
B-gjald skv. 7. gr. greiðist þannig: 20% á framkvæmdaári með gjalddaga skv. nánari 

ákvörðun hreppsnefndar við hverja framkvæmd. Eftirstöðvar má greiða með skuldabréfum, 
sem greiðast með jöfnum árlegum afborgunum næstu fjögur árin. Gjalddagar afborgana eru 
1. júlí ár hvert. Lánakjör eru hin sömu og á lánum Byggðasjóðs eins og þau eru á hverjum 
tíma á lánum sjóðsins til sveitarfélaga vegna gatnagerðaframkvæmda. 

Skuldabréfin skulu tryggð með veði í viðkomandi fasteign. Sveitarsjóði er heimilt að 
selja skuldabréfin. 

Heimilt er gjaldanda að halda eftir 20% gjaldsins uns gangstétt hefir verið lögð við hús 
hans. Ef gangstétt er lögð að hluta, má halda eftir greiðslu á 10% gjaldsins. 

Heimilt er að veita 10% staðgreiðsluafslátt, eftir ákvörðun sveitarstjórnar á hverjum 
tíma. Heimilt er að veita sömu greiðslukjör á B-gjöld skv. 12. pr. 

11. gr. 

Heimilt er sveitarstjórn að fresta innheimtu B-gjalds ef um er að ræða íbúðarhúsnæði 
elli- eða örorkulífeyrisþega, sem engar eða litlar tekjur hafa aðrar en tryggingabætur, ef 
húsnæðið er af hæfilegri stærð og ekki nýtt til annars en íbúðar fyrir þá. Skilyrði fyrir frestun 
álagningar er, að gjaldinu verði þinglýst sem kvöð á viðkomandi eign og falli til álagningar í 

samræmi við þágildandi gjaldskrá, ef eigendaskipti verða eða aðstæður breytast á annan 
þann hátt að forsendur frestunar bresti. Fi 

. gr. 
Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir nýbyggingu eða viðbyggingu við götu, sem þegar 

hefur verið lögð bundnu slitlagi skal innheimta bæði A- og B-gjald af viðkomandi byggingu.
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Gjöld skv. reglugerð þessari af fasteignum við götu, þar sem þegar hefur verið lagt 

bundið slitlag og/eða gangstétt skulu miðuð við vísitölu eins og hún var þegar byggingarleyfi 
var gefið út. 13. gr 

Ef lóðarhafi rífur á eigin kostnað gamalt íbúðar- eða atvinnuhúsnæði og byggir nýtt á 

sömu lóð, skal gjald skv. 2. gr. reiknað af rúmmetrum nýja hússins að frádregnum rúmmetr- 

um þess húss, sem fjarlægt er. Skal miða við rúmmetragjald nýja hússins. Sama gildir ef hús 

brennur og byggt er að nýju á sömu lóð. Lækkun gjaldsins getur þó aldrei orðið meiri en 

nemur greiðslum samkv. 2. gr. og 12. gr. 14. gr 

Þegar um gjaldfrest er að ræða skv. 10. og 11. gr. hækkar gjaldið til samræmis við 
hækkun byggingarvísitölu, sem í gildi er þegar innheimta fer fram. 

15. gr. 

Séu gjöld skv. reglugerð þessari ekki greidd innan mánaðar frá gjalddaga er sveitar- 
stjórn heimilt að reikna á þau hæstu lögleyfða dráttarvexti nú 4.5% á mánuði. 

Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem það er lagt á, og gengur það ásamt 
vöxtum fyrir öllum veðkröfum, sem á eigninni hvíla og tekur einnig til vátryggingarfjár 
eignarinnar. 

Heimilt er að taka gjöld samkvæmt lögum þessum lögtaki skv. lögum nr. 29/1885. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Blönduóshrepps staðfestist 
hér með samkvæmt lögum nr. 51/1974 til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 131 21. apríl 1976. 

Félagsmálaráðuneytið, 18. september 1981. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

22. september 1981. . Nr. 583. 

GJALDSKRA 

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: kr. 
Vatn 2... 30,00 
Vatn í votheyi (Touleneiming) .........).... 0000 75,00 
Meltanleiki in vitro .........0....00 0000 40,00 

Protein (Kjeldhal) ...............00000.0 00... 75,00 
Meltanlegt prótein ...................2.0 0. 120,00 

Tréni ..........000000000 75,00 
Van Soest aðferð (Cellulósi, Hemicellulósi, lignin) .............. 120,00 

Fita (eter extract) ............000.00. 000. 55,00 
Brunagildi ............0...000.. 0000 100,00 
Aska „00... 40,00 

B 120



956 22. september 1981. 

Brennisteinn ................0 0. 60,00 

Kalsíum ..............00 00. 55,00 

Fosfór ...........20.. 60,00 

Magnesíum .......0.0.... 2 55,00 

Kalíum ..............02 000. 55,00 

Natríum ............... 0. 55,00 

Kopar ..........00.002 0 60,00 

Mangan .........20020 000 60,00 

Link 2... 60,00 
Járn ..........00 60,00 

Bór ........0.00. 0 60,00 

Joðtala ...........20. 20 70,00 

Peroxíð gildi ............20.0000. 0 60,00 
Óbundnar fitusýrur ..........2...00.. 0000 40,00 
Bi vítamín ............ 020. 180,00 

B2 vítamín .......... 0 NR 180,00 

pH í votheyi ............2 0000 15,00 
Sýrir  NHs í votheyi ..........22200an 105,00 
Heildarrannsókn á þurrheyi ') ..........0..... 0. 15,00 
Heildarrannsókn á votheyi ?) .............20 0... 180,00 

Jarðvegsgreiningar: 

Fosfór (P) .....0.0..0..0 25,00 
Kalíum (K) .........0000 000 20,00 
Nítrat (NO3) ....00%00 000. 20,00 
Leiðnitala (Et) .............. 00 15,00 
Sýrustig (pH) .........0000.0 0000 15,00 
Áætluð „kalkþörf“ ........0......0 00 30,00 

Matvælaefnagreiningar: 
Prótein (Kjeldhal) ..........00....2. nn 75,00 
Nítrat .............0 0 70,00 

Nítrit ..............0. 00 70,00 
Fita (með soghlet) ............0..0 0. 55,00 

Tréni ...............0 0000 75,00 
Sykurefni .........0...000000 0. 75,00 
Aska 2... 40,00 

Vatn 22.00.2002. 30,00 

Fitusýragreining .................2..n rr 900,00 
Kalsíum .............0. 000. 55,00 

Fosfór ..........00. 60,00 

Magnesíum ........0..2200. 0 55,00 

Kalfum .............2 0... 55,00 

Natríum ............. 200 55,00 

Járn .............. 0 60,00 
Salt ........00.00 000 40,00 
Bi vítamín ...........0.0 000 180,00 

Ba vítamín ..............2.0. 00 180,00 

C vítamín ........0... RN 115,00
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Plöntusjúkdómar og meindýr: 
Einfaldar greiningar á meindýrum og öðrum skaðvöldum ........ 40,00 
Umfangsmeiri greiningar á skaðaorsökum ...................... 75,00 
Útgáfa heilbrigðisvottorða eða stimplun vegna inn- og 

útflutnings plantna  ..............0.002 000 „0€ 

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, 22. september 1981. 

Pálmi Jónsson. 
  

Guðmundur Sigþórsson. 

6. október 1981. Nr. 584. 

REGLUGERÐ 
um vistun fanga að Bitru í Hraungerðishreppi. 

1. gr. 

Að Bitru í Hraungerðishreppi, Árnessýslu, er heimilt að vista kvenfanga. 

2. gr. 

Fangar skulu sæta þeim kjörum sem reglugerð um fangavist nr. 260/1957 segir til um. 

3. gr. 
Um vistun kvenfanga að Bitru að öðru leyti gildir sérstakt samkomulag dóms- og 

kirkjumálaráðuneytisins og forráðamanns að Bitru gert í október 1981. 

d. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 13. gr. sbr. 16. gr. laga um fangelsi og 

vinnuhæli nr. 38/1973 og öðlast þegar gildi. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 6. október 1981. 

Friðjón Þórðarson. A 

Jón Thors.
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NS
) 

SAMÞYKKT 
fyrir Veiðifélag Dunkár, Hörðudalshreppi, Dalasýslu. 

. Félagið heitir Veiðifélag Dunkár. 

Heimili þess og varnarþing er heimili formans félagsins. 

Félagið nær til allra jarða, sem land eiga að Dunká, en þær eru: Gunnarsstaðir, Dunk- 

árbakki og Dunkur, allar í Hörðudalshreppi, Dalasýslu. 

. Verkefni félagsins er að viðhalda góðri fiskgengd á félagssvæðinu, og að leigja það til 
stangarveiði. Félagið tekur til allrar veiði á félagssvæðinu. 

Stjórn félagsins skipa þrír menn, formaður og tveir meðstjórnendur. Skulu þeir kosnir á 

aðalfundi til þriggja ára í senn. Ganga þeir úr stjórninni á víxl þannig, að formaður 
gengur út eftir eitt ár, annar meðstjórnandinn eftir tvö ár, og hinn eftir þrjú ár, og helst 

svo sama röð áfram. Enginn atkvæðisbær félagsmaður getur skorast undan endur- 

kosningu, nema sérstök forföll hamli, eða að hann hafi verið í stjórn í þrjú ár. Kjósa skal 
tvo varamenn og tvo endurskoðendur til tveggja ára í senn, þannig að annar varamað- 
urinn og annar endurskoðandinn gangi út annað árið, og hinir hitt árið. 

. Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. Hún fær menn sér til 

aðstoðar, við þau störf í þágu félagsins, sem vinna þarf á hverjum tíma, og semur við þá 
um þóknun fyrir. Formaður er fulltrúi félagsins út á við og hefur yfirumsjón með öllum 
störfum félagsins og fjárreiðum. 

Óheimilt er öllum að veiða á félagssvæðinu, nema með sérstöku skriflegu leyfi félags- 

stjórnarinnar. Í leyfinu skal tekið fram um veiðitíma og veiðitæki, og með hvaða kjörum 

leyfið er veitt. 

Aðalfund skal halda í mars-aprílmánuði ár hvert. Á aðalfundi skýrir stjórnin frá störfum 
félagsins á liðnu starfsári og leggur fram tillögur um starfsemi þess á næsta ári. Þá skal 

hún leggja fram endurskoðaða reikninga félagsins og úrskurðar fundurinn um þá. 

Reikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórninni ber að færa reikningana í gerðabók, 
sem henni er skylt að halda, svo og samþykktir félagsins, félagaskrá, arðskrá, fundar- 

gerðir og bréf. 

. Arði af sameiginlegri veiði skal skipt niður á félagsmenn samkvæmt arðskrá. Félags- 

menn greiði gjöld til félagsins í sömu hlutföllum og þeir taka arð. 

Brot á samþykkt þessari varðar sektum samkvæmt VIII. kafla laga nr. 76/1970 um lax- 

og silungsveiði. 

Samþykkt þessi staðfestist samkvæmt lögum nr. 76 25. júní 1970, um lax- og 
silungsveiði, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 14. september 1981, 

Pálmi Jónsson.   
Ragnheiður Árnadóttir.



14 . september 1981. 959 Nr. 586. 

SAMÞYKKT 
fyrir Veiðifélag vatnasvæðis Svalbarðsár. 

„ Félagið heitir Veiðifélag vatnasvæðis Svalbarðsár. 
Heimili þess og varnarþing er heimili formanns félagsins. 

. Félagið nær til allra jarða, sem land eiga að Svalbarðsá og þverám, sem renna í hana. 

Jarðirnar eru: Svalbarð, Svalbarðssel, Kúð I, Kúð II, Flautafell, Garður, Hermundar- 

fell, Hagaland, Brekknakot, Sævarland Í og Sævarland 11. 

Félagið starfar í þrem deildum. Svalbarðsárdeild, Tungárdeild og Kúðárdeild. 

- Verkefni félagsins er að viðhalda góðri fiskgengd á félagssvæðinu, og að leigja það til 
stangarveiði. Félagið tekur til allrar veiði á félagssvæðinu. 

- Stjórn félagsins skipa þrír menn, formaður og tveir meðstjórnendur. Skulu þeir kosnir á 
aðalfundi til þriggja ára í senn. Ganga þeir úr stjórninni á víxl þannig, að formaður 
gengur út eftir eitt ár, annar meðstjórnandinn eftir tvö ár, og hinn eftir þrjú ár, og helst 

svo sama röð áfram. Enginn atkvæðisbær félagsmaður getur skorast undan endur- 
kosningu, nema sérstök forföll hamli, eða að hann hafi verið í stjórn í þrjú ár. Kjósa skal 
tvo varamenn og tvo endurskoðendur til tveggja ára í senn, þannig að annar varamað- 

urinn og annar endurskoðandinn gangi út annað árið, og hinir hitt árið. 

- Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. Hún fær menn sér til 
aðstoðar við þau störf í þágu félagsins, sem vinna þarf á hverjum tíma, og semur við þá 

um þóknun fyrir. Formaður er fulltrúi félagsins út á við og hefur yfirumsjón með öllum 
störfum félagsins og fjárreiðum. 

Óheimilt er öllum að veiða á felagssvæðinu, nema með sérstöku skriflegu leyfi félags- 
stjórnarinnar. Í leyfinu skal tekið fram um veiðitíma og veiðitæki, og með hvaða kjörum 
leyfið er veitt. 

. Aðalfund skal halda í mars-aprílmánuði ár hvert. Á aðalfundi skýrir stjórnin frá störfum 
félagsins á liðnu starfsári og leggur fram tillögur um starfsemi þess á næsta ári. Þá skal 
hún leggja fram endurskoðaða reikninga félagsins og úrskurðar fundurinn um þá. 

. Reikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórninni ber að færa reikningana í gerðabók, 

sem henni er skylt að halda, svo og samþykktir félagsins, félagaskrá, arðskrá, fundar- 
gerðir og bréf. 

„ Arði af sameiginlegri veiði skal skipt niður á félagsmenn samkvæmt arðskrá. Félags- 

menn greiði gjöld til félagsins í sömu hlutföllum og þeir taka arð. 

- Brot á samþykkt þessari varðar sektum samkvæmt VIII. kafla laga nr. 76/1970 um lax- 
og silungsveiði. 

Samþykkt þessi staðfestist samkvæmt lögum nr. 76 25. júní 1970, um lax- og 

silungsveiði, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 14. september 1981. 

Pálmi Jónsson.   
Ragnheiður Árnadóttir.
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SAMÞYKKT 
fyrir Veiðifélag Hölknár. 

. Félagið heitir Veiðifélag Hölknár. 
Heimili þess og varnarþing er heimili formanns. 

. Félagið nær til allra jarða, sem land eiga að Hölkná, en þær eru: Syðra-Áland, Ytra- 

Áland, Laxárdalur 1, Holt, Laxárdalur H og Laxárdalur II. 

. Verkefni félagsins er að viðhalda góðri fiskgengd á félagssvæðinu, og ráðstafa veiði, eftir 

því sem aðalfundur ákveður. Félagið tekur til allrar veiði á félagssvæðinu. 

. Stjórn félagsins skipa þrír menn, formaður og tveir meðstjórnendur. Skulu þeir kosnir á 

aðalfundi til þriggja ára í senn. Ganga þeir úr stjórninni á víxl þannig, að formaður 

gengur út eftir eitt ár, annar meðstjórnandinn eftir tvö ár, og hinn eftir þrjú ár, og helst 

svo sama röð áfram. Enginn atkvæðisbær félagsmaður getur skorast undan endur- 

kosningu, nema sérstök forföll hamli, eða að hann hafi verið í stjórn í þrjú ár. Kjósa skal 
tvo varamenn og tvo endurskoðendur til tveggja ára í senn, þannig að annar varamað- 

urinn og annar endurskoðandinn gangi út annað árið, og hinir hitt árið. 

. Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. Hún fær menn sér til 

aðstoðar við þau störf í þágu félagsins, sem vinna þarf á hverjum tíma, og semur við þá 

um þóknun fyrir. Formaður er fulltrúi félagsins út á við og hefur yfirumsjón með öllum 

störfum félagsins og fjárreiðum. 
Óheimilt er öllum að veiða á félagssvæðinu, nema með sérstöku skriflegu leyfi félags- 

stjórnarinnar. Í leyfinu skal tekið fram um veiðitíma og veiðitæki, og með hvaða kjörum 

leyfið er veitt. 

. Aðalfund skal halda í maí-júnímánuði ár hvert. Á aðalfundi skýrir stjórnin frá störfum 

félagsins á liðnu starfsári og leggur fram tillögur um starfsemi þess á næsta ári. Þá skal 

hún leggja fram endurskoðaða reikninga félagsins og úrskurðar fundurinn um þá. 

. Reikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórninni ber að færa reikningana í gerðabók, 

sem henni er skylt að halda, svo og samþykktir félagsins, félagaskrá, arðskrá, fundar- 

gerðir og bréf. 

Arði af sameiginlegri veiði skal skipt niður á félagsmenn samkvæmt arðskrá. Félags- 

menn greiði gjöld til félagsins í sömu hlutföllum og þeir taka arð. 

. Brot á samþykkt þessari varðar sektum samkvæmt XVI. kafla laga nr. 76/1970 um lax- 

og silungsveiði. 

Samþykkt þessi staðfestist samkvæmt lögum nr. 76 25. júní 1979, um lax- og 
silungsveiði, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 14. september 1981. 

Pálmi Jónsson. 
  

Ragnheiður Árnadóttir.
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REGLUGERÐ 
um breytingu á reglugerð nr. 219 20. maí 1976 um gatnagerðargjöld fyrir 

Ólafsfjarðarkaupstað. 

6. mgr. 14. gr. orðist þannig: 
Bæjarstjórn er heimilt að veita staðgreiðsluafslátt af gjöldum þessum. 
Reglugerð þessi sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Ólafsfjarðarkaupstaðar 

staðfestist hér með samkvæmt lögum um gatnagerðargjöld nr. $1 16. maí 1974 til þess að 
öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 14. ágúst 1981. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

14. september 1981. Nr. 589. 

REGLUGERÐ 
um breytingu á reglugerð nr. 372 25. október 1976 um vöruhappdrætti Sambands 

íslenskra berklasjúklinga. 

1. gr. 

1. málsl. 7. gr. orðist svo: Verð ársmiða er kr. 360,00 en endurnýjunarverð í hverjum 
flokki kr. 30.00. 

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 1982. 
Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 596 30. október 1980. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 14. september 1981. 

Friðjón Þórðarson. 
  

Ólafur W. Stefánsson. 

14. september 1981. , Nr. $90. 

ARÐSKRA 
fyrir Veiðifélag Krossár. 

Hlutur Skarðs ..........0...020 020 37% 

Hlutur Kross .............0. 0... 29% 

Hlutur Ár .........000. 0 29% 
Hlutur Frakkaness ...........0..00. 0. 4% 

Hlutur Geirmundarstaða ..........0..0..02 00... 1% 
  

Samtals 100% 
Arðskráin gildi í fimm ár.
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Arðskrá þessi er gerð samkvæmt lögum nr. 76 25. júní 1970 um lax- og 
silungsveiði og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 14. september 1981. 

Pálmi Jónsson.   
Ragnheiður Árnadóttir. 

GJALDSKRÁ 
fyrir auglýsingar í Ríkisútvarpi. 

I. Hljóðvarp: (Miðað er við krónur fyrir hvert orð). 

Flokkur 1 

Dánartilkynningar og jarðarfarir, messur. Tapað-fundið. Góð- 

gerðarstarfsemi ...........0....00 ann 

Flokkur 2 
Opinberar tilkynningar, auglýsingar um fundahöld. Kvikmynda- og 

leiksýningar. Auglýsingar um verslun og viðskipti, sem lesnar eru 

kl. 09:30 og kl. 16:00. .......000%0 00 

Flokkur 3 
Auglýsingar um verslun og viðskipti, lesnar fyrir og eftir hádegis- 

fréttir og fyrir kvöldfréttir ...............0.....0. 0... 

Flokkur 4 

Allar auglýsingar og tilkynningar, hvers efnis sem er, lesnar eftir 
kvöldfréttir .............2.000 2. 

II. Sjónvarp: (Miðað er við krónur fyrir sekúndur). 

TSEk. .....0..000 

kr. 

kr. 

kr. 

21. september 1981. 

9.00 

15.00 

18.00 

36.00 

1250 

1940 

2430 

3010 

3390 

3780 

4 460 

4 810 

5150 

5 730 

6300 

6 880 

Gjaldskrá þessi gildir frá 1. október 1981 og þar til öðru vísi kann að verða ákveðið. 

Menntamálaráðuneytið, 21. september 1981. 

Ingvar Gíslason.   
Knútur Hallsson.



14. október 1981. 963 Nr. 592. 

REGLUGERÐ 

um heimilisþjónustu í Borgarfjarðarhreppi í Norður-Múlasýslu. 

1. gr. 

Hreppsnefnd Borgarfjarðarhrepps fer með stjórn heimilisþjónustu í Borgar- 
fjarðarhreppi. Dagleg umsjón með framkvæmd þessara mála er í höndum oddvita 
eða annars starfsmanns er hún væri falin sérstaklega. 

2. gr. 
Hlutverk heimilisþjónustunnar er að útvega aðstoð á heimilum aðra en hjúkrun. 

Þjónusta þessi stendur þeim til boða sem þurfa á aðstoð að halda við heimilisstörf 
vegna elli, sjúkdóma, örorku, barnsburðar, slysa, dauðsfalla eða af öðrum ástæðum 
að tilvísun læknis eða hjúkrunarkonu eða öðrum tilvísunum sem hreppsnefnd metur 
gildar. 

Hjálpin veitist þann tima og á þann hátt, sem hreppsnefnd metur að nauðsynlegt 
sé hverju sinni. 

3. gr. 
Heimilisþjónustan felur í sér eftirtalin atriði: 

Í. 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 að koma í veg fyrir hana. 

3. Aðstoð við heimili þar sem húsmóðir eða heimilisfaðir eru fjarverandi vegna 
veikinda. 

4. Aðstoð við fatlaða, sem búa einir. 

5. Önnur tilfelli, sem meta þarf hverju sinni. 

4. gr. 
Um launakjör og hlunnindi starfsfólks heimilisþjónustunnar fer eftir ákvörðun 

hreppsnefndar. Skylt er starfsfólki að gæta þagmælsku um það, sem það fær vitneskju 
um í starfi sínu. Starfsfólki heimilisþjónustunnar skal gefinn kostur á að sækja 
námskeið til þess að auka þekkingu sína á þessu sviði. 

ö. gr. 
Hreppssjóður Borgarfjarðarhrepps ber ekki fjárhagslega ábyrgð á tjóni, sem 

starfsfólk á vegum heimilisþjónustunnar kann að valda við störf sín, umfram það 
sem bætt er af sérstakri ábyrgðartryggingu, sem heimilisþjónustan kaupi. 

6. gr. 
Fyrir heimilisþjónustu skulu notendur greiða skv. gjaldskrá, sem hreppsnefndin 

setur. Þar skal tekið tillit til tekna og aðstæðna viðkomandi og kostnaðar við hjálpina. 
Skal taxti þessi breytast í samræmi við laun og framfærslukostnað. 

B 121
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7. gr. 
Borgarfjarðarhreppur annast bókhald og fjárreiður heimilisþjónustunnar og 

skulu reikningar endurskoðast árlega með sama hætti og reikningar hreppssjóðs. 
Reglugerð þessi, sem hreppsnefnd Borgarfjarðarhrepps hefur samið og samþykkt 

staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 10 25. janúar 1952 um heimilishjálp í við- 
lögum til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem 
hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 14. október 1981. 

F.h.r. 

Jón S. Ólafsson.   
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 593. 14. október 1981. 

GJALDSKRÁ 

fyrir heimilisþjónustu í Borgarfjarðarhreppi í Norður-Múlasýslu. 

1. gr. 
Ellilífeyrisþegar og öryrkjar, sem ekkert hafa sér til framfæris nema ellilifeyri, 

örorkubætur og tekjutryggingu, skulu endurgreiða sem svarar 20% af útlögðum 

kostnaði fyrir veitta heimilishjálp. Hafi fyrrnefndir aðilar eftirlaun eða aðrar tekjur, 

skulu þeir endurgreiða sem svarar 40% af útlögðum kostnaði. 

2. gr. 
Í veikindatilfellum einstaklings um stundarsakir skal hann endurgreiða sem 

svarar 60% af útlögðum kostnaði fyrstu 11 dagana. Að þeim tíma liðnum, þegar 

almennur réttur til sjúkradagpeninga frá sjúkrasamlagi stofnast, skal viðkomandi 

greiða heimilishjálp að fullu. 

3. gr. 

Í öðrum tilvikum en getið er hér að framan skal endurgreiðsla metin hverju sinni. 
Endurgreiðslur skulu ákveðnar og innheimtar mánaðarlega fyrir undangenginn 

mánuð. 
Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Borgarfjarðarhrepps, 

staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 10 25. janúár 1952 um heimilishjálp í við- 
lögum til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið. 14. október 1981. 

F.h.r. 

Jón S. Ólafsson.   
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.



14. október 1981. 965 Nr. 594. 

AUGLÝSING 

um staðfestingu á breytingu á aðalskipulagi Reykjavíkur. 

Hinn 7. október 1981 hefur Skipulagsstjórn ríkisins staðfest þá breytingu á aðal- 
skipulagi Reykjavíkur að 0,2 hektara stór spilda sunnan Súðavogs en austan Elliða- 
vogs skuli breytast úr útivistarsvæði í iðnaðarsvæði. 

Félagsmálaráðuneytið, 14. október 1981. 

F.h.r. 

Jón S. Ólafsson. Í 
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

13. október 1981. Nr. 595. 

AUGLÝSING 

um staðfestingu á aðalskipulagi Patreksfjarðar. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964, hefur ráðuneytið hinn 12. október 

1981 staðfest aðalskipulagsuppdrátt fyrir Patreksfjörð. 
Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð sem lög nr. 19/1964 gera ráð fyrir og 

verið samþykktur af hreppsnefnd Patrekshrepps og skipulagsstjórn ríkisins. 

Félagsmálaráðuneytið, 13. október 1981. 

F.h.r. 

Jón S. Ólafsson. Í 
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

16. október 1981. Nr. 596. 
REGLUGERÐ 

um gatnagerðargjöld í Höfðahreppi, Skagaströnd. 

1. gr. 
Sveitarstjórn er heimilt að leggja gatnagerðargjöld á lóðir og byggingar í Höfða- 

hreppi, eftir því sem nánar segir í reglugerð þessari. Heimilt er að leggja gatna- 
gerðargjald á land, sem sambærilegt telst, þótt ekki sé sérstök lóð. 

2. gr. 

Gatnagerðargjöld eru tvenns konar: A-gjald sem er gjald vegna þátttöku lóðar- 
hafa í kostnaði við að undirbyggja götur ásamt tilheyrandi lögnum, og B-gjald sem 
er gjald vegna þátttöku lóðarhafa í kostnaði við að leggja bundið slitlag á götu og 
ganga frá gangstéttum.
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3. gr. 
A-gjald vegna nýbygginga og viðbygginga við eldri hús skal miðað við ákveðinn 

hluta byggingarkostnaðar á rúmmetra, eins og hann er talinn af Hagstofu Íslands á 
hverjum tíma, svo sem hér segir: 

Einbýlishús ...............0020020 0000. 1,6% 
Tvíbýlishús, raðhús, tveggja hæða íbúðarhús með allt að 4 íh. 1,3% 
Fjölbýlishús .................00.%2.20 000 1,0% 
Verslunar- og skrifstofnhúsnæði os opinb. byggingar ...... 1,6% 
Iðnaðar- og atvinnuhúsnæði ..............0..... 0... 1,0% 
Gripahús ............... 00... 1,0% 
Önnur hús eftir nánari ákvörðun hreppsnefndar ........ 1,0%-1,6% 

AT kjiöllurum (jarðhæðum) og rishæðum, sem ekki eru ætluð til íbúðar eða 

atvinnurekstrar svo og bifreiðagseymslum skal greiða hálft gjald. 
Gjald skal einnig greiða af óbvggðum bvgsingarlóðum við götur þar sem inn- 

heimt eru A- og B-gjöld. 
Gjald skal miðað við stærð húss. skv. samþvkktum upndrætti. Nú er ekki fyrir 

hendi samþykktur uppdráttur, og skal bá miðað við stærð húss, sem skipulag gerir 
ráð fyrir, en sé slíkt ekki ákveðið í skipulasi. skal miðað við eftirtaldar lágmarks- 

stærðir: 

Einbýlishús með tilheyrandi bílasevmslu ............ 500 mö 
Raðhús, tvíbýlishús, sambvggð einbýlishús .......... 400 m3 hver íbúð 
Fjölbýlishús  ................020 0000 300 m3 hver íbúð 
Verslunar- og skrifstofuhúsnæði .................... 1000 má 
Annað húsnæði „.............20...0 0000. 1500 má 

Framangreindar reglur gilda, er hús er stækkað. að því er til stækkunar tekur. 

4. gr. 
A-gjald skal greitt innan 5 mánaða frá lóðarveitingu. 
Sé greiðsla ekki greidd innan tilskilins tíma er sveitarstjórn heimilt að veita 

öðrum lóðina. 
Byggingarfrestur sr 12 mánuðir. þ. e. a. s. að lóð fellur aftur til sveitarsjóðs 

hafi framkvæmdir ekki verið hafnar innan þess tíma frá veitingu hennar. nema levfið 
hafi verið háð öðrum skilmálum um bvgsingarfrest. 

Noti lóðarhafi ekki veitta lóð. skal hann eiga rétt á endurgreiðslu á greiddu 
gatnagerðargjaldi án vaxta eða verðbóta svo sem hér segir: 50% greiðslunnar þegar 
lóð er skilað og eftirstöðvar 6 mánuðum síðar. 

Verði lóðin veitt að nýju innan þess tíma, skal fyrri lóðarhafi fá satnagerðar- 
gjaldið endurgreitt þegar greiðsla skv. þeirri úthlutun fer fram. 

5. gr. 

Þegar veitt er byggingarleyfi án undangenginnar lóðarveitingar er greiðsla 
A-gjalds áskilin og skal húsbvæsjandi greiða satnagerðargjald eftir reglum í gjald- 

skrá þessari. 
Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir breytingu eða endurnýjun húsnæðis. sem felur 

í sér brevtta notkun þess. þannis að húseignin færist í hærri gjaldflokk, þá skal 
húseigandi greiða gatnagerðargjald. 

Gjaldið af hinu brevtta húsnæði skal nema mismun á gatnagerðargjaldi reiknuðu 
fyrir og eftir breytinguna. 

Sömu reglur gilda er notkun byggingarrýmis er breytt, sem felur í sér að hús- 
eignin færist í hærri gjaldflokk, þótt ekki þurfi breytinga á bvggingu eða endur- 
bvggingar við.
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6. gr. 
Lóð er veitt í því ástandi sem hún er í við afhendingu, og á lóðarhafi engar 

kröfur á hendur sveitarfélaginu síðar vegna ástands hennar. 
Lóðarhafi skal hlíta byggingarskiimálum, ef settir eru, svo og öllum þeim lögum 

og reglum, sem til greina kunna að koma. 

1. gr. 
B-gjald, sem er gjald til að ljúka frágangi götu, umfram það sem segir í 8. gr., 

þ. e. til að gera bundið slitlag og gangstéttir, skal miða við ákveðinn hluta byggingar- 
kostnaðar á rúmmetra, eins og hann er talinn af Hagstofu Íslands á hverjum tíma, 
svo sem hér segir: 

Einbýlishús ...............20200..eeensnnse ss 8,0% 
Tvíbýlishús, raðhús, 2ja hæða íbúðarhús með allt að 4 íb... 2,3% 
Fjölbýlishús ..........2...2200000.eesvseerss 1,6% 
Verslunar- og skrifstofuhúsnæði, opinberar byggingar ...... 3,0% 
Iðnaðar- og atvinnuhúsnæði .............2000.0000...0....0. 1,6% 

Bifreiðageymslur ............000.0.00000nens sr 1,6% 

Önnur hús eftir ákvörðun hreppsnefndar ................ 1,6%-3,0% 

8. gr. 
Gjöld skv. 3. og 7. gr. breytast samkv. vísitölu byggingarkostnaðar. Sveitarstjórn 

er heimilt að hækka eða lækka gjaldstuðlana í 3. og 7. gr. hvern um sig eða alla í einu 
um allt að 50% án frekari staðfestingar ráðuneytisins. 

Sveitarstjórn hefur fulla heimild til þess að endurskoða flokkun húsa í gjald- 
stuðla, sbr. 3. og 7. gr., svo og gjald einstakra gjaldenda, ef sérstök ástæða er til. 

9. gr. 
B-gjald skv. 7. gr. miðast við þá vísitölu byggingarkostnaðar, sem í gildi er, 

þegar lagning bundins slitlags fer fram. Nú breytist vísitalan meðan verkið fer fram, 
og skal þá miðað við meðalvísitölu á því tímabili, sem um er að ræða. 

10. gr. 
B-gjald skv. 7. gr. greiðist þannig: 20% á framkvæmdaári með gjalddaga skv. 

nánari ákvörðun hreppsnefndar við hverja framkvæmd. Eftirstöðvar má greiða með 
skuldabréfum, sem greiðast með jöfnum árlegum afborgunum næstu fjögur árin. 
Gjalddagar afborgana eru 1. júlí ár hvert. Lánakjör eru hin sömu og á lánum Byggða- 
sjóðs eins og þau eru á hverjum tíma á lánum sjóðsins til sveitarfélaga vegna gatna- 
gerðaframkvæmda. 

Skuldabréfin skulu tryggð með veði í viðkomandi fasteign. Sveitarsjóði er heimilt 
að selja skuldabréfin. 

Heimilt er að veita 10% staðgreiðsluafslátt, eftir ákvörðun sveitarstjórnar á 
hverjum tíma. Heimilt er að veita sömu greiðslukjör á B-gjöld skv. 12. gr. 

11. gr. 
Heimilt er sveitarstjórn að fresta innheimtu B-gjalds ef um er að ræða íbúðar- 

húsnæði elli- eða örorkulifeyrisþega, sem engar eða litlar tekjur hafa aðrar en 
tryggingabætur, húsnæðið er af hæfilegri stærð og ekki nýtt til annars en íbúðar 
fyrir þá. Skilyrði fyrir frestun álagningar er, að gjaldinu verði þinglýst sem kvöð 
á viðkomandi eign og falli til álagningar í samræmi við þágildandi gjaldskrá, ef 
eigendaskipti verða eða aðstæður breytast á annan þann hátt að forsendur frestun- 
ar bresti.
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12. gr. 
Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir nýbyggingu eða viðbyggingu við götu, sem 

þegar hefur verið lögð bundnu slitlagi skal innheimta bæði A- og B-gjald af viðkom- 

andi byggingu. 
Gjöld samkv. reglugerð þessari af fasteignum við götu, þar sem þegar hefur 

verið lagt bundið slitlag og/eða gangstétt skulu miðuð við vísitölu eins og hún var 
þegar byggingarleyfi var gefið úl. 

13. gr. 
Ef lóðarhafi rífur á eigin kostnað gamalt íbúðar- eða atvinnuhúsnæði og byggir 

nýtt á sömu lóð, skal gjald skv. 2. gr. reiknað af rúmmetrum nýja hússins að frá- 
dregnum rúmmetrum þess húss, sem fjarlægt er. Skal miða við rúmmetragjald nýja 

hússins. Sama gildir ef hús brennur og byggt er að nýju á sömu lóð. Lækkun gjalds- 

ins getur þó aldrei orðið meiri en nemur greiðslum samkv. 2. gr. og 12. gr. 

14. gr. 
Þegar um gjaldfrest er að ræða skv. 11. gr. hækkar gjaldið til samræmis við 

hækkun byggingarvísitölu, sem í gildi er þegar innheimta fer fram. 

15. gr. 
Séu gjöld skv. reglugerð þessari ekki greidd innan mánaðar frá gjalddaga er 

sveitarstjórn heimilt að reikna á þau hæstu lögleyfða dráttarvexti nú 4,5% á mánuði. 

Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem það er lagt á, og gengur 

það ásamt vöxtum fyrir öllum veðkröfum, sem á eigninni hvíla og tekur einnig til 

vátryggingarfjár eignarinnar. 
Heimilt er að taka gjöld samkvæmt lögum þessum lögtaki skv. lögum nr. 29/1885. 

Reglugerð þessi sem er samin og samþykkt af hreppsnefnd Höfðahrepps í Austur- 

Húnavatnssýslu staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51/1974 um gatnagerðar- 

gjöld til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 16. október 1981. 

F.h.r. 

Jón S. Ólafsson. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 597. 16. október 1981. 
REGLUGERÐ 

um viðauka við reglugerð nr. 55 20. mars 1970, um eftirlit og mat 

á ferskum fiski o. fl. 

1. gr. 

Aftan við 64. gr. reglugerðarinnar bætist við ný grein 64. gr. a. og hljóðar sú 

grein þannig: 
Síld skal flokkuð í 1 gæðaflokk til manneldis. 

1. flokkur. Vinnslusíld, sem er fersk, með eðlilega lykt, útlit og blæ, og laus 

við átuskemmdir. 
Úrgangssíld. Síld, sem er með greinilega súr-, ýldu- eða slagvatnslykt, er slegin, 

kramin, marin, blóðsprungin og með greinilegum átuskemmdum.
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2. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 108 31. desember 1974, um Fram- 

leiðslueftirlit sjávarafurða, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld, reglugerð nr. 313 
30. júní 1981, um eftirlit og mat á ferskum fiski o. fl. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 16. október 1981. 

Steingrímur Hermannsson.   
Jón L. Arnalds. 

15. október 1981. Nr. 598. 

REGLUR 

um notkun hlífðarhjálma við akstur bifhjóla og léttra bifhjóla. 

1. gr. 

Skylt er ökumanni bifhjóls, svo og farþega, sem er 12 ára eða eldri, að nota 
hlífðarhjálm við akstur. 

Sama gildir um ökumann létts bifhjóls. 

2. gr. 
Ákvæði 1. gr. gilda ekki: 

1. Um akstur á Þbifreiðastæðum, við bensínstöðvar eða viðgerðarverkstæði eða þar 
sem svipað stendur á. 

2. Þegar hlutaðeigandi hefur meðferðis læknisvottorð, er undanþiggur hann notkun 
hlífðarhjálms. 

3. gr. 
Reglur þessar, sem settar eru samkvæmt 59. gr. umferðarlaga nr. 40 23. apríl 

1968, sbr. lög nr. 30 11. maí 1977, öðlast þegar gildi. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 15. október 1981. 

Friðjón Þórðarson. 

Ólafur W. Stefánsson. 

20. október 1981. Nr. 599. 
REGLUGERÐ 

um sérstakt línu- og netasvæði út af Faxaflóa. 

1. gr. 

Frá 1. nóvember 1981 til 15. maí 1982, að báðum dögum meðtöldum, 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 mark- 
ast svæðið af 23942/0 V og að norðan af 64?20'0 N. 

2. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða viðurlögum samkvæmt lögum 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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3. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í fisk- 

veiðilandhelgi Íslands til þess að öðlast gildi 1. nóvember 1981, og birtist til eftir- 
breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 20. október 1981. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds. a 
Jón B. Jónasson. 

Nr. 600. j 20. október 1981. 
AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á grundvallarverði á skreið 

framleiddri á tímabilinu frá 1. júní til 30. september 1981. 

Með skirskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 
og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftir- 
farandi verðgrundvöll á skreið framleiddri á tímabilinu frá 1. júní til 30. september 
1981: 

Þorskur: U.S. $ pr. lest fob. 

Saga IQ ..........00..000 0000 een 7 803 
Saga ÍM ...........00.0000 00 0n enn 7441 
Saga IP ...........00.00000 0000. 7019 
Edda og Luna 30/50 ..........000 0000... 5873 
Edda og Luna 50/60 ........00.0002. 000... 6 789 
Edda og Luna 60/up ......220020000 000... 0... 6973 
Astra (Ítalía) ........000200000 00. 5763 
Astra og Polar ...........02000000 000. 5 200 

Ufsi: 
Astra og Polar .........000000000 000... 4 300 

Keila: 
Astra og Polar ..........0200000 0000. 0 0. 5 200 

Ýsa: 
Astra og Polar ............0.220000 00. enn. 4 300 

Langa: 
Astra og Polar ..........00.0000 0... 5 200 

Verðbil verður 3%%2% og miðast jafnt við verðhækkun sem verðlækkun. 
Greiðslur í eða úr sjóðnum verði 50% af verðbreytingu frá grundvallarverði 

að viðbættu eða frádregnu verðbili. 
Verðið gerist upp á viðskiptagengi eins og það verður á hverjum tíma. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 20. október 1981. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds. 
  

Kristin Magnússon.
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REIKNINGUR 

Samvinnubanka Íslands h.f. 1980. 

Rekstrarreikningur Samvinnubanka Íslands h.f og Stofnlánadeildar samvinnufélaga 

fyrir árið 1980. 

  

Tekjur 
Vextir og verðbætur af útlánum .............0..000 0000... 0... kr. 9122199 494 
Vextir af bankainnstæðum ...............0.000 0... s en — 1981 158 542 
Aðrar vaxtatekjur ............00000....n es — 244 368 187 

Þóknun og þjónustutekjur ............000000. 0. senn — 617 480 565 
Tekjur af fasteignarekstri ..............0.0.00000 0... vn... — 47 233 699 
Aðrar tekjur  .............202.0000 ess — 11 263 959 

kr. 11 973 704 446 
Gjöld 

Vextir af innlánum ............0.0.e eens kr. 6418 590 258 
Vextir til Seðlabanka ...............00.0. ses sreð ns — 677 483 208 
Önnur vaxtagjöld og verðbætur ............0.000..0 nn — 2368 335 392 
Laun og launatengd gjöld ................00000.. enn. nn. — 1285 922681 
Annar rekstrarkostnaður ...........0....00000. enn een — 651 538 126 
Landsútsvar og húsnæðisskattur .............0.0200.00 00.00.0000. —- 32 825 400 
Fasteignagjöld og -kostnaður ...............00.000 000... — 36 300 702 
Afskrifað af fastafjármunum ............20000 00. ve sn — 37 519 364 

  

kr.11508 515 131 
  

Rekstrarhagnaður kr. 465 189315 
Tillaga bankaráðs um ráðstöfun hagnaðar: 

Tillag í varasjóð Stofnlánadeildar ............0.000000 000... kr. 67 600 086 
Tillag í varasjóð bankans ............02020000 0. senn nn — 150 000 000 
Lagt til afskriftareiknings útlána .........0.....0.000 000. 00... — 25 000 000 
Óráðstafað ............00000.0 0 — 222589 229 

  

kr. 465 189315 

Efnahagsreikmingur Samvinnubanka Íslands h.f. og Stofnlánadeildar samvinnufélaga 

31. desember 1980. 

Eignir: 
Sjóður og bankainnstæður: 

Sjóður (..........2...20000n0 ser kr.  236022647 
Seðlabanki Íslands, viðskiptareikningur ........................ — 2077 017 734 
Seðlabanki Íslands, bundið alm. fé ........0..000..0 0000 — 6922775 891 
Seðlabanki Íslands, bundið verðtryggt fé ..........00000.0..... — 62 098 931 

  

kr. 9297 915 203 

B 122
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Útlán: 

Víxlar ............220.0 00 sess kr. 1818 290 608 
Yfirdráttarlán # ..............20200000s see — 2363 865 077 
Afurða- og framleiðslulán .............000000. 0000 00 ve — 3714 129 000 
Innleystar ábyrgðir ..............2..00000. 0 eens -—- 14 203 108 
Vaxtabréf  ..............0.020 sess — 7 182 000 
Alm. skuldabréf ............000.200.0e sr — 1756574539 
Vaxtaaukalán ................202000000 00 vesen — 8377 007 187 

Verðtryggð lán ..............200.00000 0 ess — 8959 041 984 
  

kr. 27 070 893 503 
Ýmsir eignaliðir: 

  

Óinnkomnar fjármagnstekjur ................00000 0... kr. 1686 290 476 
Spariskirteini v/lífeyrisskuldbindinga .......................... — 148 223449 
Hlutabréf ..................2.00000. neee — 4 000 000 
Fyrirframgreiddur kostnaður ...............00.000 000... 0... — 61 958 078 
Aðrir eignaliðir ..................20000 000. ne — 363 520 546 

kr. 2263 992 549 
Varanlegir rekstrarfjármunir: 

  

Fasteignir  ....................0.000 000 ess kr. 1927 458 850 
Húsbúnaður og skrifstofuáhöld ................000000 000. —  190018623 

kr. 2117477 473 
  

Utan efnahagsreiknings: 
„40 750 278 728 

  

  

Ábyrgðir vegna viðskiptamanna ..................000. 0... kr. 1002 195 526 

Skuldir og eigið fé: 
Veltiinnlán: 

Hlaupareikningar ...............000.202. 0000 kr. 2349 386 660 
Ávísanareikningar ................0000. 0000 — 2843 867 551 
Gíró-reikningar .................020000. 000 — 7 927 846 

kr. 5201 182 057 
Spariinnlán: 

Almennar innstæður .............000.0000 000 “ kr. 11 864 903 302 
Bundnar sparisjóðsbækur ............000..0000 0000. en — 1273 242 144 

Vaxtaaukareikningar  ................200.0 50. en sver — 10 138 702 894 
Verðtryggðir reikningar ................20000000 seen — 285 164 634 

kr. 23 562 012 974 
  

Innlán samtals kr 
Bankar og lánasjóðir: 

„28 763 195 031 

  

Seðlabanki, endurseld lán ................0.000 0000 enn kr. 2592 641 000 

Framkvæmdasjóður Íslands ..............0..00000 0002. 00. — 1124508 000 

Lífeyrissjóðir ................20.0000 00... — 4919 406 992 
Aðrar lántökur v/Stofnlánadeildar ...........00..0000.000.0 00... —- 327 535 000 

kr. 8964 090 992
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Aðrir skuldaliðir: 

Innheimt fé fyrir aðra ............00.0.0.. 
Áfallnir og fyrirframgreiddir vextir ........ 
Sjóður vegna lífeyrisskuldbindinga ........ 
Sérstakur afskriftareikningur v/útlána .... 
Aðrar skuldir ..........20200200.0 00... 

Eigið fé: 

Hlutafé ............022200 00... 
Varasjóður .........0220000 00. 

Varasjóður Stofnlánadeildar .............. 

Endurmatsreikningur fasteigna ............ 
Höfuðstólsreikningur  ............0....0... 

sr... 

se... 

Nr. 601. 

38 709 508 
198 569 036 
148 223 449 
47 248 330 

233 525 867 
  

kr. 666 276 190 
  

Skuldir samtals kr 

sr... 

„38 393 562 213 

600 000 000 
360 000 000 
121 674 401 
960 007 000 
315 035 114 

  

kr. 2356 716 515 
  

Skuldir og eigið fé samtals: kr „40 750 278 728 

Meðfylgjandi ársreikning Samvinnubanka Íslands h.f. og Stofnlánadeildar sam- 
vinnufélaga fyrir árið 1980 hefi ég endurskoðað. Við endurskoðunina voru gerðar 
bær kannanir á bókhaldi og öðrum gögnum sem ég taldi nauðsynlegar. 

Ég tel að ársreikningurinn ásamt skýringum nr. 1--8 sýni glögga mynd af hag 

og afkomu bankans og Stofnlánadeildarinnar á árinu 1980. 

Reykjavík. 23. febrúar 1981. 

Geir Geirsson, 

löggiltur endurskoðandi. 

Við undirritaðir kjörnir endurskoðendur Samvinnubanka Íslands h.f. og Stofn- 
lánadeildar samvinnufélaga höfum yfirfarið ársreikninginn og borið saman við bók- 

hald bankans. Ennfremur höfum við kannað sjóðs- og verðbréfaeign ásamt skilríkjum. 

Leggjum við til við aðalfund að ársreikningurinn verði samþykktur. 

Reykjavík, 2. mars 1981. 

Ásgeir G. Jóhannesson. Óskar Jónatansson. 

Reykjavík, 23. febrúar 1981. 

Kristleifur Jónsson. Einar S. Einarsson. 

Magnús Kristjánsson. 

Með tilvísun til framanskráðra vfirlýsinga endurskoðenda bankans samþykkir 
bankaráð ársreikninginn. 

Reykjavík, 3. mars 1981. 

Erlendur Einarsson. Hjörtur Hjartar. Vilhjálmur Jónsson.



Nr. 602. 974 

REIKNINGUR 

Ársreikningur Minningargjafasjóðs Landspítalans 1980. 

Rekstrarreikningur fyrir árið 1980. 

Gjöld: 
Ýmis kostnaður, prentun o.fl. 1980 „........0.000 0 kr. 2205 769 
Styrkveitingar 1980 ................00.00 0... — 9030 000 
Tekjur til ráðstöfunar 1982 — 
Tekjur lagðar við höfuðstól — 

41 100 000 
49 552 458 

  

Tekjur: 

  

„101 888 227 

  

  

  

  

  

Samúðarskeyti Landsímans ..........000.000...... kr. 45 862 785 
= 15% Hl FÍS. .............0. — --6 879 420 

kr. 38 983 365 
Aðrar minningargjafir ..........0.0.0.00000... — 131 200 
Arður af hlutabréfum Eimskipafél. Ísl, L.....0.... — 22 800 
Vaxtatekjur ..............00.0.00000 0 — 62750862 

kr. 101 888 227 
Efnahagsreikninour pr. 31. desember 1980. 

Eignir: 
Innstæða á ávísanareikningi ...........0.0.0.0.00.0000 0 kr. 1133963 
Bankainnstæður á vaxtaaukareikningi ...........0.00.00.000......... — 215 445 979 

Spariskírteini 1. fl. 74C 1186-40 0... kr. 250 000 
Spariskírteini 1. fl. 75C 10461-65 „............... — 250 000 
Spariskírteini 1. fl, 760 1363-091 ..0.00...... — 1500 000 

— 2000 000 
Hlutabréf í Eimskipafél. Ísl. .......0000. — 456 000 
Áfallnir vextir af spariskírteinum .......0.0...0...... 00 -- 308 698 

kr. 219 344 640 
Skuldir: 

Til ráðstöfunar 1982 skv. 5. gr. skipulagsskrár frá 
fyrra Ári .........0.0.0.0.0 0... kr. 34 900 000 
af tekjum 1980 „.. — 41 100 000 

—— — 76 000 000 
Höfuðstóll 1/1 1980 LL... kr. 93 564 182 
L jöfnunarbréf EÍ. 0... — 228 000 

lagt við af tekjum .......0.00.. — 49552 458 
— 143 344 640 
  

kr 

Reykjavík, 17. janúar 1981. 

María Sigurðardóttir. 

Við undirritaðar höfum yfirfarið reikninga þessa. borið þá saman við 
bankabækur og fylgiskjöl og ekkert fundið athugavert. 

Reykjavík, 4. febrúar 1981. 

Ólöf Pétursdóttir. Vilbors Gunnlaugsdóttir. 

„219 344 640 

tilheyrandi
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REIKNINGAR 

Nr. 603. 

sjóða sem tengdir eru Minningargjafasjóði Landspítala Íslands 1980. 

Minningargjöf um Hans Natansson og Kristínu Þorvarðardóttur. 

Eignir: 

Innstæða í Söfnunarsjóði aðaldeild nr. 456 ..................00..... 

Skuldir: 

Hrein eign 1/1 1980 .............02...0..000.n rn 

Vaxtatekjur 1979 .............22.0 0000. 

kr. 76475 
  

kr. 76475 

  

kr. 59 642 
— 16833 

kr. 76 475 

Minningargjöf um Jóhann Guðmundsson og börn hans: Stefán, 

Elísabeti, Sveinbjörn og Steinunni. 

Eignir: 

  

  

Innstæða á vaxtaaukareikningi nr. 510591 í Búnaðarbanka Íslands .... kr.150 261 

kr. 150 261 
Skuldir 

Hrein eign 1/1 1980 ..................0.20.00n renn kr. 103 658 
Vaxtatekjur 1980 ................0000 000 — 46 603 

kr. 150 261 

Minningargjöf um Hans Wium, sýslumann. 

Eignir: 

Innstæða á vaxtaaukareikningi nr. 28257 í Landsbanka Íslands ...... — 80 856 

Skuldir: 
Hrein eign 1/1 1980 ................000 0000 

Vaxtatekjur 1980 ..............0000000. 000 

Minningargjöf um Þórunni Jónassen. 

Eignir: 

Innstæða á vaxtaaukareikningi nr. 28230 í Landsbanka Íslands ....... 

Hrein eign 1/1 1980 .............02 0020 

Vaxtatekjur 1980 .............%. 000... sn 

  

kr. 80 856 

kr. 55 779 
— 25 077 
  

kr. 80 856 

kr. 165 715 
  

— 165 715 

kr. 114 319 
— 51396 
  

kr. 165 715
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Minningargjöf um Vigfús G. Melsted. 

Eignir: 

Innstæða á vaxtaaukareikningi nr. 28249 í Landsbanka Íslands ........ kr. 105 627 
  

kr. 105 627 

  

  

  

Skuldir 
Hrein eign 1/1 1980 ............00000000eereensssn kr. 72 867 

Vaxtatekjur 1980 ..........2.000000 0... en ss — 82 760 

kr. 105 627 

Minningargjöf um Guðbjörgu Þorsteinsdóttur. 

Eignir: 

Innstæða á vaxtaaukareikningi nr. 28273 í Landsbanka Íslands ........ kr. 357 118 

kr. 351 118 

Skuldir: 
Hrein eign 1/1 1980 ..........00.00 00 sess kr. 246 359 

Vaxtatekjur 1980 .........0000. 00 senn — 110759 

kr. 357 118 

Minningargjöf um Gísla Oddsson, skipstjóra. 

Eignir: 

Innstæða á vaxtaaukareikningi nr. 28281 í Landsbanka Íslands ........ kr. 297 686 
  

kr. 297 686 

Skuldir: 
Hrein eign 1/1 1980 ...........0.000..ressensn kr. 205 360 
Vaxtatekjur 1980 ..........0200000.n ner — 92326 

  

kr. 297 686 

Sjóður Guðlaugar Jónsdóttur og Guðjóns Björnssonar. 

Eignir: 

Innstæða á vaxtaaukareikningi nr. 28265 í Landsbanka Íslands ...... kr. 1 661 685 
  

kr. 1661 685 

Skuldir: 
Hrein eign í/1 1980 ..........0002000neseneern rr kr. 1146319 
Vaxtatekjur 1980 ...........000000 00 en esne — 515 366 

  

kr. 1661 685
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Sjóður Marsibilar Illugadóttur. 

  

  

Eignir: 

Innstæða á vaxtaaukareikningi nr. 28222 í Landsbanka Íslands ........ kr. 397 397 

kr. 397 397 
Skuldir: 

Hrein eign 1/1 1980 ............2.02020..ss essa kr. 274 146 
Vaxtatekjur 1980 ..........2000000.. eens — 123251 

kr. 397 397 

Reykjavik, 17. janúar 1981. 

María Sigurðardóttir. 

Við undirritaðar höfum yfirfarið reikninga þessa, borið þá saman við tilheyrandi 
bankabækur og fylgiskjöl og ekkert fundið athugavert. 

Reykjavík, 4. febrúar 1981. 

  

Ólöf Pétursdóttir. Vilborg Gunnlaugsdóttir. 

Nr. 604. 

REIKNINGUR 

Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum fveir árið 1980. 

Rekstrarreikningur fyrir árið 1980. 
I. Iðgjöld: 
Íögjöld ársins ........,........022200 0... sn nr kr. 3048 531 832 
Endurtryggingariðgjöld ........................00 00. n nn — (1 731 867 005) 

Eigin iðgjöld kr. 1316 664 827 
HI. Tjón: 
Tjón ársins ..............220000000 00 ns kr.(3 166 966 013) 
Hluti endurtryggjenda í tjónum ...........00000. 0000... — 2009 928 599 

  

Eigin tjón kr. (1 157 037 414) 
  

Iðgjöld = tjón kr.  159627413 
TIl. Umboðslaun: 
Fengin umboðslaun og ágóðahluti ............ kr. 189 230 040 
Greidd umboðslaun og ágóðahluti ............ — (178 083 801) 

— 11 146 239   

  

Iðgjöld —- tjón - umboðslaun kr. 170 773 652
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IV. Fjármunatekjur — fjármagnsgjöld: 
Vaxtatekjur og verðbætur .................... 
Arður 20... 

163 485 778 

  

Vaxtagjöld ............00..0000 000... 
Rekstrarkostnaður fasteignar ................ 

  

V. Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður: 

  

  

93 000 

. 163578 778 

(5 329 719) 
— 158 249 059 

kr.  329022711 

  

  

  

  

Laun og launatengd gjöld .................... kr. (100 405 936) 
Annar rekstrarkostnaður ..............0...... — (41 958 874) 
Aðstöðugjald ................000 000... — (45 007 000) 
Kirkjugarðsgjald ................02000 0000... —  (1035161) 

— (188 406 971) 

kr.  140615 740 
VI. Gengismunur: 
Gengishagnaður  ..............2.0202 0000 ess — 60 756 867 

VII. Fyrningar ...............0000 000. ern kr (6 938 788) 

Hagnaður af reglulegri starfsemi ...............000000. 0000... kr.  194433819 

VIII. Til ráðstöfunar: 
Óráðstafað frá fyrra ári .............2..220.0 0 kr 456 967 672 
Höfuðstólsfærslur  .............200000 s.s —-- 491 202 
Hagnaður ársins ..............0.0...0 000 er nr — 194 433 819 

kr. 651 892693 
IX. Ráðstöfun: 
Lagt í áhættusjóð .............2.20000. ns kr 19 443 382 
Óráðstafað til næsta árs ..........2.00..0.. 00. n nr —  632449311 

kr.  651892693 
Eignir 

Veltufjármunir: 
Bankainnstæður: 
Innstæður á hlaupareikningum ............0.0000. 00... 000... kr.  24859382 
Innstæður á sparisjóðsbókum ........0.0.00000 0000 nn — 340 681 965 

  

kr. 365 541 347
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Skammtímakröfur: 
Innlend vátryggingafélög .............0.0000000. 0000... kr. 1530 642 230 
Aðrir innlendir skuldunautar ....................00 000... e nn. — 516 978 045 
Erlendir skuldunautar ..............0000000 0000 00 sn - 4 459 096 
Víxileignir .................22.0000000e.v.v err —  22966618 
Fyrirframgreidd laun ................0.020. 00 0000 rn — 1308 854 
Áfallnir vextir v/verðbréfa ................0 —  99624012 

kr. 2 235 978 855 

Veltufjármunir alls kr. 2 601 520 202 
Fastafjármunir: 

Varanlegir rekstrarfjármunir: 
Skrifstofuáhöld  ..................00.00 0000. kr.  31440 702 
Björgunaráhöld #................000000000 0000 — 2 683 662 
Innréttingar #..................2020000 00. ene — 3 740 384 

—  14663626 LR 

  

j kr. 112528374 
Áhættufjármagn og langtímakröfur: 
Hlutabréf ..............0...00. kr. 415 000 
Verðbréfaeign ..................2.00200 000. sees nr — 252 046 668 

  

kr. 252521 668 
  

Fastafjármunir alls kr. 365 050 042 

Hluti endurtryggjenda í Tryggingasjóði: 

Iðgjaldasjóður .................0.0.0000 000 kr. 43317612 
Bótasjóður ................00000 2000. — 1088 635 456 

  

Hluti endurtr. í tryggingasjóði kr. 1 131 953 068 
  

Eignir alls kr. 4 098 523 312 

Skuldirogeigið fé: 
Skammtímaskuldir: 

Innlend vátr.fél. þ.m.t. geymslufé ...........0.0000000 0 kr. 594 099 909 
Sjávarútvegsráðuneytið .............0000000000..0 0 — 729 058 369 
Aðrir innlendir skuldheimtumenn ...............00..0 0 0000... — 18 735 388 
Erlendir skuldheimtumenn ................2....0.0. 0. — 263 309 420 
Ógreiddir skattar ........................0 — 50 273 086 
Ógreiddur kostnaður ................0.....0. rs — 280 280 

  

Skammtímaskuldir alls kr. 1655 756 452 
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Tryggingasjóður: 

Iðgjaldasjóður ..........0.0200000e0nesssee nr kr. 129177 527 
Bótasjóður AAA — 1569 997 564 

Tryggingasjóður alls kr. 1 699 175 091 

Áhættusjóður: 
Áhættusjóður 81.12 1980 .........000000 esv. ser sn kr. 61 773 060 

Eigið fé: 

Endurmatsreikningur  .............0000.oeesessesrnes kr.  49369398 
Óráðstafað eigið fé ........0.....0000..00e ne se enn — 632449311 

Eigið fé alls kr. 681 818 709 

Skuldir og eigið fé alls kr. 4 098 523 312 

Reykjavík, 25. júní 1981. 

Í stjórn Samábyrgðar Íslands: 

Matthías Bjarnason. Jón Sigurðsson. Egill Þorfinnsson. 

Ágúst Flygenring. Birgir Finnsson. 

Forstjóri: 

Páll Sigurðsson. 

Nr. 605. 

REIKNINGUR 

Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum fyrir árið 1980. (Aldurslagasjóður). 

Rekstrarreikningur fyrir árið 1980. 

Árgjöld: 
Árgjöld ársins ..............0.000 0... s rn kr. 326 314 088 
Tjón og bætur: 
Alskaðabætur v/úreldingar .............2.200000 0... nn... 0... kr. 212625 000 

Viðgerðarbætur  ..........000000000.ennsessss sr — 8 871 000 
  

kr. (221 496 000) 
  

Iögjöld — tjón kr. 104 818 088
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Fjármunatekjur: 

Vaxtatekjur ............22000..esesssssnss kr. 146 481 030 
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður: 
Þátttaka í kostnaði Samábyrgðar ............0.0.000. 0000... kr. 26063741 
Annar rekstrarkostnaður .............2.020. 000. e een —- 1 940 066 

kr. (28 003 807) 

Óregluleg gjöld og tekjur: 
Afskrifuð iðgjöld ....................000.0.0 0. kr. (289 209) 
Hagnaður af sölu tækja ...........000..000.000 00. — 0 

kr. (289 209) 
  

Hagnaður til ráðstöfunar kr. 

Efnahagsreikningur hinn 31. desember 1980. 

223 006 102 

  

  

  

  

  

  

  

Eignir: 
Veltufjármunir: 
Sjóður og bankainnstæður: 
Sjóður og hlaupareikningur .....................0000.00 0... kr. 5 677 482 

Innstæða á sparisjóðsbókum ............0.000.0...0 sn. — 444 095 038 
Innstæða á vaxtaaukareikning ...............00000000000 0. 000... — 199 351 252 

kr. 649 123 772 
Skammtímakröfur: 

Utistandandi iðgjöld ..................0000000 0000 err kr. 129276 618 
Aðrir innlendir skuldunautar ..............0000000 0. 00... — 6612 192 

kr. 135 888 810 

Veltufjármunir alls kr. 785 012 582 
Fastafjármunir: 

Varanlegir rekstrarfjármunir: 
Skrifstofuáhöld  ..................0.00. vesen kr.  4801028 
Rakaeyðingartæki #.................200000.00 00 —  21176405 

kr. 25 977 433 
Fyrningar pr. 31.12. 1980 —  23379 691 

kr. 2597 742 
Áhættufjármunir og langtímakröfur: 
Innlend verðbréf #„ ...............000. 20... kr. 70 000 

Fastafjármunir alls kr. 2 667 742 

Eignir alls kr. 787 680 324
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Skuldirogeigiðfé: 

  

  

  

Skammtímaskuldir: 
Tryggingasjóður fiskiskipa .........00000000 000... en kr. 115 147 178 
Samábyrgð Íslands ............00........ ess — 12428724 
Aðrir innlendir skuldheimtumenn ...........0.000000 0000... 0... — 8 347 870 
Ógreiddar bætur ............0000. 0000 0n0n nn —  63292 835 
Ógreiddir skattar ............0..0.00 00... — 0 

Skammtímaskuldir alls kr. 199 216 607 

Áhættusjóður: 
Áhættusjóður  .............00.2. 0 e.s kr. 30 091 803 
Lagt í áhættusjóð á árinu ...........2...200 0000 — 22300 000 

Áhættusjóður alls kr. 52 391 803 

Eigið fé: 
Endurmatsreikningur ...............2.2002.0 000 n nn kr. 2534 227 
Óráðstafað eigið fé ..............0.200 0200. — 583537 687 

kr. 586 071 914 

Skuldir og eigið fé alls kr. 787 680 324 

Reykjavík, 29. júní 1981. 

Í stjórn Aldurslagasjóðs: 

Matthías Bjarnason. Ágúst Flygenring. Birgir Finnsson. 

Jón Sigurðsson. Egill Þorfinnsson. 

Nr. 606. 23. október 1981. 

REGLUGERÐ 

um niðurfellingu banns við togveiðum á Vopnafjarðargrunni. 

1. gr. 

Með reglugerð þessari er felld úr gildi reglugerð nr. 569 11. nóvember 1980, um 
bann við togveiðum á Vopnafjarðargrunni. 

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, 23. október 1981. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds. Í 
Kjartan Júlíusson.



22. október 1981. 983 Nr. 607. 

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. Eftirtaldar götur verða aðalbrautir: 

a. Ónefndur vegur að Umferðarmiðstöðinni, þó þannig að umferð um hann víki 
fyrir umferð um Hringbraut og Hafnarfjarðarveg (Reykjanesbraut). 

b. Norðurhólar. Umferð um þá víki þó fyrir umferð um Vesturhóla. 
c. Seljaskógar, milli Breiðholtsbrautar og Grófarsels. Umferð um þá víki þó 

fyrir umferð um Breiðholtsbraut. 
d. Miðskógar. Umferð um þá víki þó fyrir umferð um Seljaskóga og Stekkjar- 

bakka. 
e. Seljabraut. Umferð um hana víki þó fyrir umferð um Seljaskóga og Jaðarsel. 
f. Stekkjarbakki. Umferð um hann víki þó fyrir umferð um Breiðholtsbraut, 

Álfabakka og tengigötu við Reykjanesbraut. 

£g. Skógarsel. Umferð um það víki fyrir umferð um Raufarsel. 
2. Umferð um Hraunberg ber að víkja fyrir umferð um Austurberg með biðskyldu. 
3. Á Skólavörðustíg frá Bergstaðastræti að Laugavegi er heimilt að leggja bifreið- 

um við stöðumæla beggja vegna götunnar. 
4. Ákvæði um takmörkun umferðar um Fálkabakka hafa verið felld úr gildi. 

Auglýsing þessi tekur gildi 3. nóvember 1981. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 22. október 1981. 

Sigurjón Sigurðsson. 

28. júlí 1981. . Nr. 608. 
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 
Hafnarfirði. 

Umferð um Kvíholt er stöðvunarskyld við gatnamót Ölduslóðar (stanz). 

Ákvæði auglýsingar þessarar taka gildi frá og með 1. ágúst 1981. 
Þetta tilkynnist öllum, sem hlut eiga að máli. 

Lögreglustjórinn í Hafnarfirði, 28. júlí 1981. 

Einar Ingimundarson. 

Endurprentað blað.



Nr. 609. 984 9. október 1981. 

AUGLÝSING 

um umferð á Akureyri. 

Að fengnum tillögum bæjarstjórnar Akureyrar og samkvæmt heimild í 65. gr. 
umferðarlaga nr. 40/1968 eru hér með settar eftirfarandi reglur um umferð á 
Akureyri: 

1. Framlenging Norðurlandsvegar (Drottningarbrautar) til norðurs frá Höpfner að 
Kaupvangsstræti verður aðalbraut og tengingar við hana merktar biðskyldu. 

2. Umferð um ónefnda götu sunnan lóðar Hitaveitu við Þórunnarstræti skal víkja 
fyrir umferð um síðarnefndu götuna. 

Ákvæði auglýsingar þessarar taka gildi þegar í stað. 

Lögreglustjórinn á Akureyri, 9. október 1981. 

Elías Í. Elíasson. 

Nr. 610. 18. september 1981. 

AUGLÝSING 

um umferð í Árnessýslu. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40 23. apríl 1968 eru settar eftirfar- 
andi reglur um umferð í Árnessýslu: 

1. Við vegamót Skeiða- og Hrunamannavegar og Suðurlandsvegar skal umferð 
um Skeiða- og Hrunamannaveg víkja fyrir umferð um Suðurlandsveg. 

2. Við vegamót Þorlákshafnarvegar, Þrengslavegar og Krýsuvíkurvegar skal um- 
ferð um Þorlákshafnarveg (Hveragerði) — Krýsuvíkurveg víkja fyrir umferð um 
Þorlákshafnarveg (Þorlákshöfn) — Þrengslaveg. 

Reglur þessar öðlast þegar gildi. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 18. september 1981. 

F.h.r. 

Ólafur W. Stefánsson.



26. október 1981. 985 Nr. 611. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 166/1972, um afgreiðslutíma lyfjabúða í Reykjavík. 

1. gr. 

4. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
„Taka skal sérstakt afgreiðslugjald (söluskattur innifalinn), er sé það sama og 

afhendingargjald lyfseðilsskyldra lyfja skv. lyfjaverðskrá Il, eins og það er hverju 
sinni, fyrir að afgreiða hvern einstakling á næturvörslu (þ. e. á tímabilinu kl. 22—9 
eða 10 eftir því sem við á). 

Gjald þetta má ekki innheimta, þegar um er að ræða afgreiðslu samkvæmt lyf- 
seðli, sem greinilega er auðkenndur þannig, að hann skuli afgreiða þegar í stað og í 
næturvörslu (t. d. nocte).“ 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 38. gr. lyfsölulaga nr. 30 29. apríl 1963, 

öðlast gildi 15. nóvember 1981, jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 167/1978. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 26. október 1981. 

Svavar Gestsson. 

20. október 1981. Nr. 612. 

AUGLÝSING 

um breytingu á upphæð bóta samkvæmt bráðabirgðaákvæði laga nr. 25 

10. maí 1977 um breytingu á siglingalögum nr. 66/1963. 

Hagstofa Íslands hefur samkvæmt síðustu málsgrein 1. gr. laga nr. 25 10. maí 
1977 um breytingu 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 segir: 

Fjárhæð dánarbóta Fjárhæð örorkubóta 
skv. lið la) í skv. lið 2) í 

Framfærðar fjárhæðir, frá og bráðabirgðaákvæðum bráðabirgðaákvæðum 
með breytingum vikukaups: kr. kr. 

1. júni Í981 .......00.0000 00. 114 076,00 342 227,00 
1. sept. 1981 ........0000 0. 124 271,00 372 813,00 

Samgönguráðuneytið, 20. október 1981. 

Steingrímur Hermannsson.   
Kristinn Gunnarsson.



Nr. 613. 986 15. október 1981. 

AUGLÝSING 

um skiptingu Akureyrarprestakalls og stofnun sérstaks prestakalls, 

Glerárprestakalls, á Akureyri. 

Að fengnum tillögum biskups og samkvæmt ósk viðkomandi sóknarnefnda, er 
hér með ákveðið, í samræmi við tilætlun laga um skipan prestakalla o. fl, nr. 35 
9. maí 1970, 3. gr. 2. málsl. sbr. 1. málsl., sbr. einnig 2. gr. 1. málsl. og 11. gr., að 
Akureyrarprestakalli skuli skipt þannig, að Lögmannshlíðar- og Miðgarðasóknir 
myndi sérstakt prestakall: Glerárprestakall, en Akureyrarsókn gegni sem áður tveir 
prestar. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 15. október 1981. 

Friðjón Þórðarson. - 

Baldur Möller. 
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30. október 1981, 987 Nr. 614. 

GJALDSKRÁ OG REGLUR 

fyrir símaþjónustu. 

(Söluskattur er ekki innifalinn). 

Gildir frá 1. nóvember 1981. 

I. KAFLI 

Gjaldskrá fyrir talsímanotendur í sambandi við sjálfvirkar miðstöðvar. 

1. Stofngjald. 

1.1. Fyrir númer í miðstöð og línu ..........0..020000 kr. 1 189.00 
1.2. Símnotandi greiðir símatalfæri, húslagnir og hvers konar búnað, sem setja þarf upp, 

samkvæmt kostnaðarverði á hverjum tíma, sem telst innkaupsverð eða framleiðsluverð 
að viðbættum umsýslukostnaði. Símnotandi hefur ráðstöfunarrétt á þeim búnaði, sem 
greiddur hefur verið á kostnaðarverði. Þó er óheimilt að setja slíkan búnað í samband 

við hið almenna fjarskiptakerfi, nema með samþykki Póst- og símamálastofnunarinnar 

og gegn greiðslu, sem fyrir það er ákveðin á hverjum tíma, sbr. einnig 2.3. Póst- og 

símamálastjóri gefur út verðskrá fyrir búnað við sjálfvirkar og handvirkar miðstöðvar 
og fjarritvélar í samráði við ráðuneytið. 

Stofngjaldið miðast við síma innan marka samfelldrar þéttrar byggðar út frá hlutað- 
eigandi símstöð, samkvæmt nánari ákvörðun Póst- og símamálastofnunarinnar. 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 mörkum og til 

hlutaðeigandi notanda. Nefnd aukagjöld eru ákveðin af Póst- og símamálastofnuninni í 
hvert skipti. 

Hluti af stofngjaldi — áætlaður helmingur — greiðist fyrir fram, þegar símapöntun 
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 símamálastofnunin ákveður reglur um tengingar og lagnir fyrir notendabúnað. 

2. Afnotagjald. 

Afnotagjald greiðist ársfjórðungslega fyrir fram. Verði almenn hækkun afnotagjalds 

leyfð frá tilteknum degi, skulu þeir sem greitt höfðu fyrir fram, greiða hækkunina með síðari 
afnotagjaldsreikningi. Umframgjald miðast að jafnaði við notkun símans næsta eða næst- 
síðasta ársfjórðung á undan. Aflestur af skrefateljurum fer að jafnaði fram á tímabilinu 25. 

hvers mánaðar til mánaðamóta. 
e ánað aða Ríkisprentsmiðjan Gutenberg 
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Þó má, þegar sérstaklega stendur á vegna tilfærslu á greiðslumánuði ársfjórðungsgjalda, 
krefjast afnotagjalda 1—2 mánuði fram í tímann, þegar tilfærsla fer fram. 

Enda þótt væntanlegur símnotandi, sem beðið hefur um síma, sé af einhverjum ástæð- 
um ekki reiðubúinn til þess að taka við honum, þegar stofnunin getur veitt aðgang að númeri 
í miðstöð og línu, 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 línu er kr. 192,50 að viðbættum kr. 0,45 

fyrir hvert teljaraskref umfram 600 á ársfjórðungi, nema þar sem notendafjöldi er yfir 
20 000 á sama stöðvargjaldsvæði, þar verða 300 skref innifalin í fastagjaldinu. 

2.2. Fyrir verslunar- og/eða atvinnusíma greiðist gjaldið 2.1. hér að framan, auk kr. 64,30 á 
ársfjórðungi. 

2.3. Fyrir notendabúnað, sem Póst- og símamálastofnunin lætur í té, greiðist rekstrargjald 
samkvæmt verðskrá fyrir búnað við sjálfvirkar og handvirkar miðstöðvar, sem póst- og 
símamálastjóri gefur út í samráði við ráðuneytið, eða afnotagjald skv. 1. kafla 3. og 4. 
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 símamálastofnunarinnar. 
Fjarlægðargjald reiknist af línuleiðum, þegar notandi er utan samfelldrar þéttrar byggð- 

ar og fjarlægð frá almennu jarðsímanotendakerfi er yfir 500 metrar. 
Gjald þetta skal vera sem hér segir á ársfjórðungi. 

a. Lengd línuleiðar ..........0....0.. 00. 0.5—1.0 km kr. 50,35 
b. Lengd línuleiðar ............0.0. 000 1.0—2.0 km kr. 7555 

c. Lengd línuleiðar ..........0..0 0... 20—4.0 km kr. 125,85 

d. Lengd línuleiðar ..........20000 0. 4.0—8.0 km kr. 302,10 
e. Lengd línuleiðar ..........2....0 0... yfir 8.0 km kr. 402,75 

3. Talfæri, talfærakerfi og fleira. 

Hér er um að ræða búnað sem látinn var í té á stofngjaldi og ekki er gjaldfærður skv. 
kostnaðarverði og rekstrargjaldi skv. verðskrá fyrir búnað við sjálfvirkar og handvirkar 

miðstöðvar og fjarritvélar. 
Afnotagjald 

Stofngjald á ársfj. 

kr. kr. 

3.1. Aukatalfæri með gaumskífu (blinker) ................ 581,80  58,75 
3.2. Talfæri með hringirafli (magnetu, DBH4) ............ 60,15 
3.3. Vatnsþétt talfæri ..........2...0. 69,90 
34. Hátalarasími .............0... 0... 240,50 

3.5. 2ja línu talfæri Siemens .......0.... 0. 1453,10?) #124,40 

3.6.  2ja línu talfæri DBH (eldri gerð, svört) .............. 731,402) 99,20 
3.7.  Ritarasímar (sekreter), ATEA 812L, | lína, 2 talfæri 103,503)2)5) 
3.8. Ritarasímar, AVH dialog, 2 línur, 2 til3 talfæri ....... 1 299,302)3) 111,853) 

3.9. Ritarasímar, Siemens, 2 línur, 2 talfæri ............... 3 539,60?)  297,85 

3.10. Ritarasímar, DBH 3, 1 lína, 2 talfæri (eldri gerð, svört) 622,402)3) 65,703) 

3.11. Raðsímar, ATEA 816, 1 lína, 3 tiló talfæri .......... 109,103)%)5) 
3.12. Raðsímar, ATEA 822, 2 línur, 1 til2talfæri ......... 130,103)9)5) 
3.13. Raðsímar, ATEA 829, 2 línur, 3 tillOttalfæri ........ 170,703)2)5) 

  

3.14. Raðsímar, ATEA 849, 4 línur, 3 til 10 talfæri ........ 209,803)2)5) 

Skýringar: 

2) Uppsetning og flutningur greiðist samkv. reikningi, en áætlaður kostnaður greiðist sem innborgun með kostnað- 
argjaldi. 

3) Verð pr. talfæri. 

4) Með öllum ATEA raðsímum fylgir ein bjalla fyrir hverja miðstöðvarlínu.
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Afnotagjald 

Stofngjald á ársfj. 

kr. kr. 

3.15. Raðsímar, Reiha '/2, 1 lína, 2 til3 talfæri ............. 247S,402)%) 212,353) 
3.16. Raðsímar, Reiha “s, 1 lína, 3 til6 talfæri ............. 1 794,002)3) 152,503) 

3.17. Raðsímar, Reipos ?s, 2 línur, 3 til 6 talfæri ........... 1678,152)%) 148,353) 
3.18. Raðsímar, Reipos *%/1o, 2 línur, 7 til 11 talfæri ......... 2 576,10?)%) 223,653) 

3.19. Fjöllínusímar, Makler, 8 línur, 2 til12 talfæri ......... 373.453) 

3.20. Millisamband á sömu lóð (hámark 50 m) DBH4 
(magneto), talfæri innifalin .............0000...... 895,002) 99,20 

3.21. Millisamband á sama svæði DBH4 (magneto), talfæri 
innifalin ..........0.0 1860,002% 216,70 

3.22. Millisamband milli svæða (Rvík) DBH4 (magneto), 
talfæri innifalin ...............0.0 1 860,00?) 1282,40 

3.23. Millisamband innanhúss DBH4 (magneto), talfæri 

if 00 721,252%) 90,90 
3.24. Millisamband milli húsa án tengingar við miðstöð ...... 1 860,00 527,25 

3.25. Millisamband milli svæða (Reykjavík) án tengingar 
Við Miðstöð ............. 00 1860,00 1 590,20 

3.26. Sjálfsalar, einnar myntar. Árstekjutrygging kr. 

1 695,00. 
3.27. Sjálfsalar, 3ja mynta. Árstekjutrygging kr. 2 472,00. 
3.28. Aukagjald fyrir óskráð númer kr. 51,80. 

3.29. Tengigjald, nýr sími í stað millisambands, talfæri 
ekki innifalið, kr. 254,50. 

3.30. Útskipting á talfæri, kostnaðarverð. 

4. Einkasímstöðvar. 

4.1.  Handvirkar einkasímstöðvar (CB). 

Uppsetningarkostnað einkasímstöðvar og allar talfæralagnir skal greiða skv. 

reikningi (efni og vinnu). Hér er átt við allar stofnlagnir, greini- og tengiskápa, 

tengilista, tengilagnir, tengla eða annan tengibúnað o. s. frv. 

  

Afnotagjald 
Stofngjald á ársfj. 

kr. kr. 

Á TI. L.ME. 143 00... 5 580,00 112,00 

4.1.2.L. ME. 240 ........... 0 2208 964,00 224,00 

4.13.LMÆE.3#9 2........0 13 229,00 336,00 

4.14.LMÆE.44t16 2... 20 852.00 560,00 

4.1.5.L.ME. 5430 200... 21341,00 980,00 

4.1,6.L.M.E. 6440 0... 23 677,00 1288,00 

4.1.7. EB. 6#30 ....0...00.00 0 21 745,00 1 008,00 

4.1.8. ADG 101 8440 ..........0 0 50 822.00 1344,00 

4.1,9. ADG 101 16#80 .........0. 00 66 877,00 2 688,00 

Skýringar: 

2) Uppsetning og flutningur greiðist samkv. reikningi, en áætlaður kostnaður greiðist sem innborgun með kostnað- 
argjaldi. 

3) Verð pr. talfæri. 

4) Með öllum ATEA raðsímum fylgir ein bjalla fyrir hverja miðstöðvarlínu. 
5) ATEA-kerfi sett upp fyrir 10. nóv. 1978, en öll önnur ATEA-kerfi eru í verðskrá.
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4.2. Sjálfvirkar einkasímstöðvar (PABX). 

Nýjar sjálfvirkar einkasímstöðvar eru settar upp gegn 

greiðslu kostnaðarverðs, sem reiknast hverju sinni, og 
rekstrargjalds, sem er 1,5% af kostnaðarverði á hverjum 
tíma á ársfjórðungi. 
Uppsetningarkostnað símstöðvarinnar og allar talfæra- 

lagnir skal greiða skv. reikningi (efni og vinnu). Hér 
er átt við allar stofnlagnir, greini- og tengiskápa, tengi- 
lista, tengilagnir, tengla eða annan tengibúnað o. s. frv. 

4.2.1. Fyrir hvern númerabúnað í áður uppsettum einka- 

símstöðvum ........... 0 78,25 

4.2.2. Fyrir hvern  miðstöðvalínubúnað í áður uppsettum 
einkasímstöðvum .........00000 00 156,70 

Greiða skal !'/s hluta áætlaðs kostnaðargjalds, þegar 
stöðin er pöntuð, '/s þegar stöðin kemur til landsins og 
eftirstöðvarnar áður en uppsetning hefst. 

4.3. Búnaður og línur tengdar handvirkum og sjálfvirkum 
einkasímstöðvum í 4.1. og 4.2. 

4.3.1. Númer frá einkasímstöð í sama húsi. Talfæri ekki 
innifalið .........00.2.00 0. 28,00 

4.3.2. Númer frá einkasímstöð í öðru húsi á sömu lóð (há- 
mark 50 m). Talfæri ekki innifalið ..................... 327,20 40,65 

4.3.3. Númer frá einkasímstöð á sama stöðvarsvæði. Talfæri 

ekki innifalið .............00 000 1292,20 163,60 

4.3.4. Númer frá einkasímstöð á aðliggjandi stöðvarsvæði 
(Rvík). Talfæri ekki innifalið ...............0....0.... 1292,20 1229,30 

4.3.5. Númer frá einkasímstöð út fyrir aðliggjandi stöðvar- 
svæði (Rvík). Talfæri ekki innifalið .................... 1292,20 1756,55 

4.3.6. Þverlínusamband milli einkasímstöðva á sama stöðvar- 

svæði. Endabúnaður greiðist skv. reikningi ............. 1292,20 1 067,00 

4.3.7. Þverlínusamband milli einkasímstöðva á aðliggjandi 
stöðvarsvæðum (Rvík).  Endabúnaður greiðist skv. 
reikningi ........00.2 0. 1292,20 1 756,55 

4.3.8. Þverlínusamband milli einkastöðva, sem eru ekki á 

aðliggjandi — stöðvarsvæðum (Rvík). — Endabúnaður 
greiðist skv. réikningi ...........00.00 0000. 1292,20 2 292,15 

5. Tegundaprófun tækja. 

Skv. reglum nr. 293/1981 um heimild til innflutnings og sölu tækja til tengingar við sjálfvirka 

símakerfið. 

5.1. Gjald fyrir tegundaprófun venjulegs talfæris 20... kr. 966,00 

5.2. Gjald fyrir tegundaprófun annarra tækja er samkvæmt kostnaðarskýrslu. 
5.3. Gjald fyrir prófanir á einstökum venjulegum talfærum flutt 

inn af einstaklingum til eigin nota ........00000. 0000... n nn kr. 96,60 

Ef talfærið stenst ekki prófun er heimilt að fella niður þetta 

gjald.
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6. Flutningsgjald. 

6.1. Milli húsa á sama gjaldsvæði fyrir hvert símanúmer og venjulegan 
búnað ........0.... 0... kr. 594. 50 

(Flutningsgjald greiðist að fullu, enda þótt sími sé fyrir í því húsi, 
sem flutt er í). 

6.2. Milli stöðvargjaldsvæða .................0... 0 kr. 802,70 
Til viðbótar 6.1. og 6.2. greiðir símnotandi húslagnir og tilheyrandi 

búnað, sem setja þarf upp, samkvæmt kostnaðargjaldi á hverjum 
tíma. 

6.4. Innanhúss samkvæmt kostnaðargjaldi. 

Flutningsgjöld fyrir annan búnað milli stöðvargjaldsvæða eru samkvæmt kostnaðar- 
gjaldi. 

Sé sími fluttur á sama ári og hann er settur upp, eða oftar en einu sinni á sama ári, innan 
sama gjaldsvæðis, má lækka flutningsgjaldið skv. 6.1. niður í allt að kr. 304,85 ef flutt er 
innan 6 mánaða, en í allt að kr. 378,25 ef 6—12 mánuðir líða á milli. 

7. Viðtökugjald og gjald fyrir númeraskipti. 

Flytji aðili í húsnæði og taki samtímis við símanúmeri af öðrum aðila, sem hættir að vera 
símnotandi og án breytinga á símalögn er gjaldið kr. 664,25. 

Viðtökugjald lækkar í kr. 118,80 af heimilissíma 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. 237,60. 

Viðtökugjald fyrir sérbúnað verður ákveðið af Póst- og símamálastofnuninni í hvert 
skipti. 

i Fyrir makaskipti á símanúmerum án nokkurra breytinga á búnaði og lögn skal hvor aðili 

greiða hálft flutningsgjald sbr. 6.1. og 6.2. hér að framan. 

8. Leiga og uppsögn. 

Segja má símasambandinu upp um mánaðamót með minnst eins mánaðar fyrirvara, 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 símamálastofnunin þá gjaldið í hverju tilviki með tilliti til aðstæðna. Sama gildir um 
stofngjald. 

9. Viðhald notendabúnaðar. 

Viðhaldskostnaður notendabúnaðar, sem stofnunin lætur í té, er innifalinn í rekstrar- 
gjaldi búnaðarins skv. verðskrá fyrir búnað við sjálfvirkar og handvirkar miðstöðvar, sem 
póst- og símamálastjóri gefur út í samráði við ráðuneytið, ef um eðlilegt slit er að ræða, eða 
afnotagjaldi skv. Í. kafla 3. og 4. 

Annar viðhaldskostnaður en eðlilegt slit, að mati stofnunarinnar, greiðist eftir reikningi. 
Notandi skal sjálfur annast og bera kostnað af tryggingu búnaðar, sem er í hans vörslu, 

gagnvart bruna, vatnsskaða eða öðru tjóni.



Nr. 614. 992 30. október 1981. 

II. KAFLI 

Gjaldskrá fyrir talsímanotendur í sambandi við handvirkar miðstöðvar, sbr. þó HI. kafla um 

notendasíma í sveitum. 

1. Stofngjald. 

Fyrir númer í miðstöð og línu ..........200.000 000 kr. 937,40 
Símnotandi greiðir símatalfæri, húslagnir og hvers konar búnað, sem setja þarf upp, 

samkvæmt kostnaðarverði á hverjum tíma, sem telst innkaupsverð eða framleiðsluverð 

að viðbættum umsýslukostnaði. Símnotandi hefur ráðstöfunarrétt á þeim búnaði, sem 

greiddur hefur verið á kostnaðarverði. Þó er óheimilt að setja slíkan búnað í samband 

við hið almenna fjarskiptakerfi, nema með samþykki Póst- og símamálastofnunarinnar 
og gegn greiðslu, sem fyrir það er ákveðin á hverjum tíma, sbr. einnig 2.2. Póst- og 

símamálastjóri gefur út verðskrá fyrir búnað við sjálfvirkar og handvirkar miðstöðvar 

og fjarritvélar í samráði við ráðuneytið. 
1.3. Póst- og símamálastofnunin ákveður reglur um tengingar og lagnir fyrir notendabúnað. 

ÍD
 

2. Afnotagjald á ársfjórðungi. 

NS
) . Fyrir hvert númer í miðstöð með línu. 

Afgreiðslutími 

miðstöðvar á 2—3 notendur Yfir 3 notendur 

virkum dögum á sömu línu á sömu línu 

kr. kr. kr. 

2 std. 88,10 70,50 52,85 

4 — 116,10 92,90 69,65 

6 — 131,45 105,15 18,85 

8 — 146,85 117,50 88,10 

10 — 162,20 129,75 97,30 

12 — 165,00 132.00 99,00 

14 — 167,80 134,25 100,70 

16 — 170,65 136,50 102,40 

24 — 201,45 161,15 120,85 

Ef afgreiðslutími stöðvar er lengdur frá því sem framan getur, bætist við ársfjórð- 

ungsgjaldið fyrir hverja !/2 klukkustund til viðbótar sem svarar fjórðungi af mismun 

milli flokka fyrir sérlínu, en hlutfallslega lægra, ef fleiri eru á línu. 

Fyrir annan notendabúnað en aðaltalfæri greiðist rekstrargjald eða afnotagjald sam- 

kvæmt verðskrá fyrir búnað við sjálfvirkar og handvirkar miðstöðvar, sem póst- og 
símamálastjóri gefur út í samráði við ráðuneytið. 

A)
 

9)
 

2.3. Almenn ákvæði. 

Ofannefnt afnotagjald fyrir númer í miðstöð og línu hækkar um 30% hjá hvers konar 

atvinnu- og verslunarfyrirtækjum. Þessi hækkun gildir ekki á stöðvum með afgreiðslutíma 

undir 10 klst. á virkum degi. 

Afnotagjald greiðist fyrir fram einn ársfjórðung í senn, og eru gjalddagar 1. virkan dag í 
janúar, apríl, júlí og október. Verði almenn hækkun afnotagjalds leyfð frá tilteknum degi, 
skulu þeir sem greitt höfðu fyrir fram, greiða hækkunina með síðari afnotagjaldsreikningi. 

Þegar um nýtt samband er að ræða, fer hæð gjaldsins í fyrsta sinn eftir því, hve langur tími er 

eftir af ársfjórðungi þeim, sem stendur yfir, þegar símasambandið er opnað, og telst þá hluti 

úr mánuði sem heill mánuður.
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Enda þótt væntanlegur símnotandi, sem beðið hefur um síma, sé af einhverjum ástæð- 
um ekki reiðubúinn til þess að taka við honum, þegar stofnunin getur veitt aðgang að númeri 
í miðstöð og línu, 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 sama gjaldsvæði fyrir hvert símanúmer og venjulegan 
búnað ......0.020. HARA kr. 468,70 

3.2. Milli stöðvargjaldsvæða ...............000 000 — 648,95 
3.3. Til viðbótar 3.1. og 3.2. greiðir símnotandi húslagnir og tilheyrandi 

búnað, sem setja þarf upp, samkvæmt kostnaðargjaldi á hverjum 

tíma. 
3.4. Innanhúss samkvæmt kostnaðargjaldi. 

Flutningsgjöld fyrir annan búnað milli stöðvargjaldsvæða eru samkvæmt kostnaðar- 
gjaldi. 

Sé sími fluttur á sama ári og hann er settur upp, eða oftar en einu sinni á sama ári, má 
lækka flutningsgjald skv. 3.1. niður í allt að kr. 237,60. 

4. Viðtökugjald og gjald fyrir númeraskipti. 

Flytji aðili í húsnæði og taki samtímis við símanúmeri af öðrum aðila, sem hættir að vera 
símnotandi og án breytinga á símalögn er-gjaldið kr. 514.70. 

Viðtökugjald lækkar í kr. 118,80 af heimilissíma 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. 237,60. 

Viðtökugjald fyrir sérbúnað verður ákveðið af Póst- og símamálastofnuninni í hvert 
skipti. 

Fyrir makaskipti á símanúmerum án nokkurra breytinga á búnaði og lögn skal hvor aðili 
greiða hálft flutningsgjald sbr. 3.1. og 3.2. hér að framan. 

S. Leiga og uppsögn. 

Segja má símasambandinu upp um mánaðamót með minnst eins mánaðar fyrirvara, 

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 símamálastofnuninni með tillit til aðstæðna. Sama gildir um 
stofngjald. 

6. Viðhald notendabúnaðar. 

Viðhaldskostnaður aðaltalfæris er innifalinn í afnotagjaldi skv. 2.1., ef um eðlilegt slit er 

að ræða. Viðhaldskostnaður annars notendabúnaðar er innifalinn í rekstrargjaldi eða af- 

notagjaldi búnaðarins skv. verðskrá fyrir búnað við sjálfvirkar og handvirkar miðstöðvar, 
sem póst- og símamálastjóri gefur út í samráði við ráðuneytið, ef um eðlilegt slit er að ræða. 

Annar viðhaldskostnaður en eðlilegt slit, að mati stofnunarinnar, greiðist eftir reikningi.
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TIl. KAFLI 

Notendasímar í sveitum. 

1. Stofngjald. 

Um notendasíma á ábýlisjörðum í sveitum gilda eftirfarandi almennar reglur: 

Stofngjald fyrir hvert handvirkt númer í miðstöð og línu er kr. 630,80. Sé um sérstak- 
lega örðugar eða kostnaðarsamar lagnir að ræða, ákveður Póst- og símamálastofnunin 
stofngjald í hvert skipti eða eftir samkomulagi. 
Stofngjald fyrir sjálfvirka síma sama og í 1.*kafla 1., en þó með 20% afslætti, ef 2—-3 eru 
saman um línu, en 40% afslætti, ef. þeir eru fleiri um línuna. 

Símnotandi greiðir símatalfæri, húslagnir og hvers konar búnað, sem setja þarf upp, 
samkvæmt kostnaðarverði á hverjum tíma, sem telst innkaupsverð eða framleiðsluverð 
að viðbættum umsýslukostnaði. Símnotandi hefur ráðstöfunarrétt á þeim búnaði, sem 
greiddur hefur verið á kostnaðarverði. Þó er óheimilt að setja slíkan búnað í samband 

við hið almenna fjarskiptakerfi, nema með samþykki Póst- og símamálastofnunarinnar 
og gegn greiðslu, sem fyrir það er ákveðin á hverjum tíma, sbr. einnig 2.3. Póst- og 

símamálastjóri gefur út verðskrá fyrir búnað við sjálfvirkar og handvirkar miðstöðvar 
og fjarritvélar í samráði við ráðuneytið. 
Póst- og símamálastofnunin ákveður reglur um tengingar og lagnir fyrir notendabúnað. 

2. Afnotagjald á ársfjórðungi. 

Fyrir hvert handvirkt númer í miðstöð og línu í sambandi við miðstöð með eftirfarandi 
afgreiðslutíma: 

2 Std. kr. 46,15 
A — — 51,50 
G— — 67,00 
BS — 78,50 

0 — — 86,15 
ÍD — — 88,00 
IR — — 89,95 
6 — 93,70 
AM — — 99,40 

Fyrir hvert sjálfvirkt númer í miðstöð og línu greiðist sama gjald og um getur í Í. 

kafla 2. 

. Fyrir annan notendabúnað en aðaltalfæri greiðist rekstrargjald eða afnotagjald sam- 
kvæmt verðskrá fyrir búnað við sjálfvirkar og handvirkar miðstöðvar, sem póst- og 

símamálastjóri gefur út í samráði við ráðuneytið. 

Viðhaldskostnaður aðaltalfæris er innifalinn í afnotagjaldi skv. 2.1., ef um eðlilegt slit 
er að ræða. Viðhaldskostnaður annars notendabúnaðar er innifalinn í rekstrargjaldi eða 

afnotagjaldi búnaðarins skv. verðskrá fyrir búnað við sjálfvirkar og handvirkar mið- 
stöðvar, sem póst- og símamálastjóri gefur út í samráði við ráðuneytið, ef um eðlilegt 

slit er að ræða. 

Annar viðhaldskostnaður en eðlilegt slit, að mati stofnunarinnar, greiðist eftir 

reikningi. 

3. Almenn ákvæði. 

Síminn fylgir jörðinni, og má ekki rifta því. Nýr ábúandi á jörðinni þarf ekkert viðtöku- 
gjald að greiða.
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3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

3.7. 

Et 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 tii, að jörðin verði aftur í byggð eða 
ábúendaskipti verði. Skal haft um þetta samráð við hlutaðeigandi oddvita. 
Við nýlagningu annist hlutaðeigandur á sinn kostnað flutning efnis frá skipshlið 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 símamálastofnunin 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 samband. 

Afnotagjald greiðist fyrir fram fyrir einn ársfjórðung í senn, og eru gjalddagar 1. virkan 
dag í janúar, apríl, júlí og október. Verði almenn hækkun afnotagjalds leyfð frá tiltekn- 
um degi, skulu þeir sem greitt höfðu fyrir fram, greiða hækkunina með síðari afnota- 
gjaldsreikningi. 

Þegar um nýtt gjald er að ræða, fer gjaldið í fyrsta sinn eftir því, hve langur tími er 
ettir 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 og hafa síma á 
sérstakri línu eða fáir saman á línu. Um síma þeirra fer eftir ákvæði I. eða II. kafla eftir 
því, sem við á, allt samkvæmt ákvörðun póst- og símamálastofnunarinnar. Þannig 
greiðist afnotagjald fyrir síma í sumarbústöðum, veiðiskálum, íþróttaskálum, skólum, 
gisti- og veitingastöðum, hjá iðnrekendum, atvinnurekendum eða verslunum o. s. frv., 
samkvæmt Í. eða Il. 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 ákvörð- 
un póst- og símamálastofnunarinnar eða eftir samkomulagi. 

IV. KAFLI 

Símtalagjald 

1. Símtalagjald innanlands. 

Gjöld fyrir bæjar- og langlínusímtöl sem valin eru sjálfvirkt innanlands: 
Símtöl eru gjaldfærð samkvæmt tímamælingu sem skráð er í skrefum á teljara hlutað- 

eigandi síma. Fyrsta talning kemur ætíð við svar. Líkur fyrir fjölda talninga ákvarðast af 
eftirfarandi líkingu: 

t—ns 

s 
F=1snt 

F = Fjöldi talninga símtals 
s = Skreflengd í viðkomandi gjaldflokki 

n = Fjöldi viðtalsbila að tímalengd s. 

B 125



Nr. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

2.1. 
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t = lengd símtalsins. 

t—ns 
= = Líkindi fyrir talningu til viðbótar við svartalninguna og fjölda viðtals- 

bila, n. 

Mæla skal t og s í sömu einingum, sekúndum eða mínútum. 

Dagtaxti er frá kl. 08.00 til kl. 19.00 frá mánudegi til föstudags. 

Gjaldflokkur sek. í skrefi 

0 Dbæjarsímtöl ...........0%.0 0. 360 sek. 

Í IR 60 sek. 

2 sr 18 sek 

3 12 sek 

Nætur- og helgartaxti er frá kl. 19.00 til kl. 08.00 frá mánudegi til föstudags og frá kl. 
19.00 á föstudegi til kl. 08.00 næsta mánudag. 

Gjaldflokkur sek. í skrefi 

0 bæjarsímtöl .........0.0..0. Ót. tími 
Í RAI 120 sek. 

2 00 36 sek. 

3 24 sek 

Sveitabæir með sjálfvirkan síma hafa gjaldflokk 0 við símtöl til annarra notenda sömu 

símstöðvar. 

2. Langlínusímtöl afgreidd um handvirkar miðstöðvar. 
Minnsta Umframgjald 

gjald pr. mín. 

Um  0— 10 kmlínulengd ........0..00.00. 0... kr. 3,00 kr.1,00 

— 10— 25 — — — 4,92 — 1,64 

— 2?5-100 — — — 6,63 -— 2,21 

— 100—225 —  — — 7,98 — 2,66 

Yfir225 —  — 0 — 9,96 — 3,32 

Framannefnt símtalagjald gildir ekki, þegar um sjálfvirka afgreiðslu milli stöðva er 

að ræða, en þá er í hverju tilfelli ákveðið hvernig reikna skuli greiðslu fyrir millistöðva- 
símtöl. 

. Hraðsímtal: þrefalt venjulegt símtalagjald. 

. Forgangshraðsímtal: tífalt venjulegt símtalagjald. 

. Kvaðning kr. 3,65. Kvaðningargjald greiðist hvort sem náðst hefur í umbeðinn mann 

eða ekki. 

. Afgreiðslugjald: kr. 9,05 reiknast ávallt fyrir handvirka afgreiðslu símtala um leiðir, þar 

sem sjálfvirkt langlínusamband er fyrir. Kvaðning er ekki innifalin. 
. Boðsending: kr. 5,85 á venjulegu útburðarsvæði símstöðva, og kr. 5,85 fyrir hvern 

byrjaðan km út fyrir það. Boðsendingargjaldið greiðist hvort sem úr símtali verður eða 
ekki.
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4.1. 

4.2. 

4.3. 
4.4. 
4.5. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

1.8. 

3. Símtalagjöld milli Íslands og annarra landa. 

Þau ákvarðast eftir alþjóðasamþykktum og milliríkjasamningum, og tilkynnir póst- og 

símamálastofnunin þau, eins og þau eru á hverjum tíma. Fyrir sjálfvirkt val til útlanda 
gilda ekki næturtaxtar eins og fyrir val innanlands. 

4. Radíó-símtöl við skip og báta. 

Gjöld fyrir símtöl um íslenskar strandarstöðvar milli íslenskra skipa og lands: 
Línugjald kr. 4,95 fyrir fyrstu 3 mín. og kr. 1,65 fyrir hverja mín. eða brot úr mín. þar 
fram yfir. 
Strandargjald kr. 10,20, ef skipið er ekki meira en 150 sjómílur frá landi, en annars kr. 

14,10 fyrstu 3 mín. og kr. 3,40 eða kr. 4,70 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 2. 

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. 

kafla 2. 

V. KAFLI 

Símskeytagjald. 

1. Gjald fyrir símskeyti innanlands. 

Venjulegt símskeyti: Grunngjald kr. 9,05 og kr. 0,55 fyrir hvert orð: Lágmarksorða- 

fjöldi 7 orð. 
Hraðskeyti: Tvöfalt venjulegt skeytagjald. 
Veðurskeyti: Kr. 5,05 fyrir hvert skeyti. 

Heillaskeyti: Sama og fyrir venjulegt símskeyti, auk kr. 5,05 fyrir heillaskeytiseyðu- 
blaðið. 
Samúðarskeyti: Grunngjald kr. 9,05. 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 kíló- 

metra frá símstöð. Í bæjum og kauptúnum er útburðarsvæðið þó miðað við samfellda 
byggð. Ef senda þarf með skeyti út fyrir útburðarsvæðið, skal greiða kr. 5,85 fyrir hvern 

kílómetra. Þetta gildir um fjarlægð, er nemur allt að 10 kílómetrum og undir venju- 

legum 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 útburðar- 

svæðis, 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. 

Fyrir fram greitt svar (RP): Ef sendandi óskar að greiða gjald fyrir svarskeyti, skal 
skrifa RP fyrir framan nafnkveðjuna og tiltaka jafnframt orðafjölda svarskeytisins. RP 
10 þýðir, að svar sé greitt fyrir 10 orða skeyti. 

Samanburður til tryggingar gegn missímun (TC): Aukagjald er helmingur venjulegs 
símskeytagjalds.
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2. Gjald fyrir símskeyti til útlanda. 

Gjald fyrir símskeyti til útlanda er ákveðið af alþjóðasamþykktum og milliríkjasamn- 
ingum, og tilkynnir Póst- og símamálastofnunin þau eins og þau eru á hverjum tíma. 

3. Gjald fyrir skeytaafgreiðslu við skip og báta. 

Almenn loftskeyti. 

1. Gjald fyrir loftskeyti til og frá íslenskum skipum um íslenskar strandarstöðvar, et 
afhendingar- eða ákvörðunarstöð skeytis er á Íslandi, er þannig reiknað: 

Grunngjald fyrir hvert skeyti kr. 9,05. 
Línugjald kr. 0,55 á hvert orð. 
Strandargjald kr. 0,70 hvert orð. 

Skipsgjald, ef skipið tekur slíkt gjald. 

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 veðurathugunarstöðvum og ísl. skipum til Veðurstofu Ís- 

lands um strandarstöðvar Póst- og símamálastofnunarinnar er kr. $,05 að viðbættu 
hálfu strandargjaldi fyrir 10 orð eða kr. 3,50. 

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. 

f
n
 

o 

VI. KALFI 

Fjarritvélar. 

1. Stofngjald. 

1. 1. Númer í telexstöð ................ 0. kr. 5 243.00 

1. 2. Bæjarlína ...............2.20 0 — 1 303,00 

1. 3. Venjuleg fjarritvél af eldri gerð ...........20200 0000... — 7 77S,00 
1. 4. Venjuleg fjarritvél af nýrri rafeindagerð. Greiða skal kostn- 

aðarverð sem birt er í verðskrá, en það er innkaupsverð að 
viðbættum umsýslukostnaði. 

1. 5. Innbyggður endurgati af eldri gerð ............00..... 0. 000... kr. 1 384,00 

1. 6. Innbyggður vélsendir af eldri gerð #..........02000 0000... — 1384,00 

1. 7. Endurgati, sem prentar á borðann, en án leturborðs ............ — 3 846,00 

1. 8. Endurgati, sem prentar á borðann, með leturborði ............. — 4 867,00 

1. 9. Vélsendir ..................0 0. — 1 860,00 

1.10. Vélgatari .........2.0.0022. — 3 846,00 
1.11. Morsetæki (vélsendir eða vélgatari) ........0200.0000 000... — 3.189,00 
1.12. Afriðill ...........00. 000 — 686,00 
1.13. Tengipúlt ............0000.. 0... — 1020,00 
1.14. Fyrir útskiptingu á fjarritvélum, ef leyft verður, greiðist fullt 

stofngjald, eða kostnaðarverð ásamt uppsetningarkostnaði. 
1.15. Viðtökugjald fyrir telexnúmer og búnað, ef leyft verður ........ — 686,00 

1.16. Breyting á telexheiti ............22.00.0 00. — 364,00 

1. Númer í telexstöð ................ — 1 888,00 

2. Bæjarlína ...........0..%...0.. 0 err — 364,00
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23. 

24. 

2.5. 
2.6. 
2.7. 
2.8. 
2.9 
2.10. 
2.11. 
2.12. 
2.13. 
2.14. 
2.15. 
2.16. 

41. 

4.2. 

Venjuleg fjarritvél af eldri gerð. Viðhald innifalið án kostnaðar 

við utanbæjarferðir, án pappírs og leturborða. Viðhald utan dag- 
vinnutíma sé þess óskað, greiðist sérstaklega. 
Venjuleg fjarritvél af nýrri rafeindagerð. Greiða skal rekstrar- 
gjald, sem birt er í verðskrá, en það er 2.2% af kostnaðarverði 
samkvæmt verðskrá á hverjum tíma á ársfjórðungi. Í rekstrar- 
gjaldinu er innifalið viðhald án kostnaðar við utanbæjarferðir, án 
pappírs og leturborða. Viðhald utan dagvinnutíma sé þess óskað, 

greiðist sérstaklega. 

Innbyggður endurgati af eldri gerð .........0..0.0.. 0000... 
Innbyggður vélsendir af eldri gerð ................... 00... 
Endurgati, sem prentar á borðann, en án leturborðs ............ 

Endurgati, sem prentar á borðann, með leturborði ............. 

Vélsendir ...........2.00.2 000 
Vélgatari ...............2 00 
Morsetæki (vélsendir eða vélgatari) .........0.0.00.. 00... 
Afriðill 0. 
Tengipúlt ..............2 000 
Fjölsendir (2 vélsendar—1 númerasendir) ..................... 
Fjölsendir (1 vélsendir—1 númerasendir) ..................... 
Fyrir ritsímatæki, sem nota 75 Baud hraða í stað 50 Baud 
hækkar leigan um 25%. 

. Fyrir ICAO ritsímatæki á Keflavíkurflugvelli greiðist 40% 

hærri leiga, en kostnaður sbr. 2.3. vegna utanbæjarferða fellur 

niður. 

. Fyrir ritsímatæki, sem eru í notkun allan sólarhringinn, hækk- 
ar leiga um 20%. 

3. Flutningsgjald fyrir venjulega fjarritvél. 

Milli húsa á svæði sömu símstöðvar .........000.0 

4. Gjald fyrir telexritanir. 

Nr. 614. 

— 3 049,00 

— 1398,00 
— 1 635,00 
— 364,00 
— 461,00 
— 2 336,00 
— 1 635,00 

— 1 300,00 
— 657,00 
— 1958,00 

Telexritanir innanlands greiðast með kr. 0,45 fyrir hvert teljaraskref, og samsvarar 
það kr. 1,13 á mínútu. 
Gjald fyrir telexritanir til útlanda ákvarðast af alþjóðasamþykktum og milliríkja- 
samningum og tilkynnir Póst- og símamálastofnunin þau eins og þau eru á hverjum 
tíma. 

S. Leiga, uppsögn o. fl. 

Stofngjald greiðist fyrir fram, áður en uppsetning er hafin, og afnotagjöld ber að 
greiða ársfjórðungslega fyrir fram, og eru gjalddagar hinir sömu og fyrir afnotagjald 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.
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Upplýsingar um endurkaupsverð búnaðar fást hjá Póst- og símamálastofnuninni hverju 
sinni. 

VII. KAFLI 

Modem fyrir datasendingar. 

Modem eru sett upp gegn greiðslu kostnaðarverðs á hverjum tíma, sem telst inn- 
kaupsverð að viðbættum umsýslukostnaði og rekstrargjaldi, sem er 2.2% af kostnaðarverði 

á hverjum tíma á ársfjórðungi. 

Uppsetningarkostnaður ásamt tilheyrandi lögnum greiðist samkvæmt reikningi (efni og 

vinna). Ferðakostnaður vegna uppsetninga og viðhalds greiðist samkvæmt reikningi. 

Notandi skal sjálfur annast og bera kostnað af tryggingu modema, sem eru í hans vörslu, 
gagnvart bruna, vatnsskaða eða öðru tjóni. Upplýsingar um endurkaupsverð modema fást 
hjá Póst- og símamálastofnuninni hverju sinni. 

Greiða skal "3 hluta áætlaðs kostnaðarverðs, þegar modem er pantað, “s þegar 
modemið kemur til landsins og eftirstöðvarnar áður en uppsetning hefst. 

VIII. KAFLI 

Sambönd og línur. 

1. Stofngjald. 
Ef unnt er að láta innanbæjarlínu á leigu, skal stofngjaldið vera jafnt tvöfaldri ársleigu, 

þó aldrei lægra en sem svarar tvöfaldri ársleigu fyrir 1 km. Stofngjöld fyrir línur milli 

gjaldsvæða ákvarðast af Póst- og símamálastofnuninni hverju sinni. 
Viðbótarstofngald fyrir datasamband ef lína er bætt fyrir sendingarhraða 2 400 bits/sek. 

eða meira, er kr. 5 636,00. 

2. Afnotagjald. 

2.1. Viðskiptagjald. Þetta gjald er tekið fyrir sambönd, sem Póst- og símamálastofnunin 

samþykkir að leigja notanda fyrir símaviðskipti, (þ. m. t. tal og dataviðskipti) og 
miðast gjaldið við 72 þúsund mínútna notkun á ári samkvæmt því gjaldi, sem gildir 
fyrir sjálfvirkt val á milli hlutaðeigandi símamiðstöðva. Póst- og símamálastofnunin 
veitir afslátt á viðskiptagjöldum eftir því hver notkunin er, sbr. eftirfarandi. 

2.1.1. Fyrir samband milli einkasímabúnaðar og símamiðstöðvar á öðru gjaldsvæði skal 
nota margföldunarstuðul 0,694. 

2.1.2. Fyrir samband milli einkasímabúnaðar sama notanda á tveimur gjaldsvæðum skal 
nota margföldunarstuðul 0,55S. 

2.1.3. Fyrir samband í fjölsímakerfi milli einkasímabúnaðar sama notanda á tveimur 

gjaldsvæðum, sem er notað eingöngu fyrir gæslu- og öryggismál en ekki fyrir 
venjuleg símaviðskipti skal nota margföldunarstuðul 0,347. Þar að auki er veittur 
30% afsláttur, ef sambandið er eingöngu í aðra áttina. Fyrir sams konar samband, 

sem ekki er komið á með fjölsímakerfi, vísast til 2.2. 
2.1.4. Fyrir ritsímarás milli einkasímabúnaðar sama notanda á tveimur gjaldsvæðum skal 

nota margföldunarstuðul 0,167. 

2.1.5. Fyrir samband þar sem sami notandi fær aðgang að rás á fleiri en tveimur stöðum 

gildi eftirfarandi gjöld enda gefi uppbygging símakerfisins kost á beinni tengingu 

viðkomandi staða: 
2.1.5.1. Þegar einungis er um að ræða tvö gjaldsvæði greiðist viðskiptagjald samkvæmt 

2.1.1—-2.1.4. eftir því sem við á og km-gjald milli þeirra staða innan gjaldsvæðis, 
þar sem notandi fær aðgang að rásinni.



30. október 1981. 1001 Nr. 614. 

2.1.5.2. Þegar um fleiri en tvö gjaldsvæði er að ræða er viðskiptagjald miðað við þá staði, 
sem hæst gjald er á milli og greiðist samkvæmt 2.1.1—2.1.4. eftir því sem við á. 

Fyrir hvern aðgangsmöguleika notanda að rásinni á mismunandi gjaldsvæðum á 
leiðinni greiðist viðtengingargjald, sem er 12.5% ofan á viðskiptagjaldið. 
Ef endakaflar rásarinnar eru innan sama gjaldsvæðis reiknast þeir samkvæmt kíló- 

metragjaldi. 

2.1.5.3. Þegar um afgreiningu frá rás er að ræða, er litið á hana eins og um aðskilda rás væri 

að ræða og gjöld fyrir hana reiknuð frá afgreiningarstað á sama hátt og í 2.1.5.1. og 

2.1.5.2, en með 50% afslætti. 
2.2. Innan hvers gjaldsvæðis er afnotagjald reiknað sem leiga á km (gjaldið reiknast í 

500 m þrepum). Sama gildir um samband milli gjaldsvæða, þegar sambandi er ekki 
komið á með fjölsímakerfi og um er að ræða samband fyrir gæslu — og öryggismál. 

Á ársfjórðungi er afnotagjaldið: 
2.2.1.  Eyrir Í línu í innanbæjarsíma 0, 4—0,7 mm ................... kr. 81,75 

2.2.2. Fyrir 1 línu í langlínujarðsíma 0,9 mm ..........0.....0. — 113,35 
2.2.3. Fyrir 1 línu í langlínujarðsíma 1,4—1,7 mm eða loftlínu ....... — 133,55 

2.2.4. Fyrir ritsímarás í tónritsíma ................... 0... — 43,35 

2.2.5. Fyrir datasamband (1 lína í innanbæjarsíma) ................. — 103,50 

Skemmstur leigutími skal ákveðinn með samningum í hvert skipti. Uppsagnarfrest- 

ur er 3 mánuðir, og er hann gagnkvæmur. Leiga til annarrar notkunar en getið er að 

ofan ákvarðast af Póst- og símamálastofnuninni hverju sinni. 

IX. KAFLI 

Notendabúnaður við sjálfvirkar og handvirkar miðstöðvar. 

Verðið er kostnaðarverð á hverjum tíma, sem telst innkaupsverð eða framleiðsluverð 
að viðbættum umsýslukostnaði. 

Póst- og símamálastjóri gefur út verðskrá fyrir búnað við sjálfvirkar og handvirkar 

miðstöðvar og fjarritvélar í samráði við ráðuneytið. 

X. KAFLI 

Skrásetning símnefna. 

Fyrir skrásetningu símnefna greiðast kr. 108,00 á ári. Sé sama símnefni skrásett á fleiri en 
10 símstöðvum, greiðast þó aðeins kr. 21,65 fyrir hverja skráningu þar fram yfir. Gjaldið 

greiðist fyrir fram fyrir almanaksárið. Brot úr ári telst sem heilt ár. Uppsagnarfrestur er 3 

mánuðir, og er hann gagnkvæmur. 

XI. KAFLI 

1. Símaskráin. 

Póst- og símamálastofnunin gefur út símaskrá og fylgir hverju símanúmeri (í aðalstöð- 

vum og einkastöðvum) 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 símamálastofnunarinnar 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 símamálastofnunin ber ekki ábyrgð á villum, sem 
kunna að vera í símaskránni. 

Aukaeintök eru til sölu á póst- og símstöðvum á verði sem ráðuneytið samþykkir.
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2. Skrásetning í símaskrána. 

Hver talsímanotandi fær nafn sitt skráð án sérstaks gjalds í einni línu í stafrófsskránni. 
Gjald fyrir hverja línu í stafrófsskránni fram yfir það, sem að ofan segir, er kr. 27,95. Sé auk 
aðalsímnotanda einn eða fleiri aukanotendur að sama síma, ber að greiða kr. 53,15 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 viðtökugjald. 
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 símamálastofnunin heimilað það gegn 51,80 króna gjaldi sem greiðist einu 
sinni. 

Póst- og símamálastofnunin ákveður tilhögun á símaskránni, og hún getur synjað 

mönnum um upptöku starfsheita, sem hún telur óeðlileg eða vafasamt, að hlutaðeigandi hafi 

rétt til að bera. 

3. Skrásetning í stafrófsskrána. 

3.1. Breytt letur í skrá, hver lína ............0%. 0000. kr. 50,30 

3.2. Aukanafn ískrá ............0.2.00 0. — 53,15 

3.3. Aukalína í skrá, hver lína ...........0..0.0..0 000... — 21,95 

3.4. Aukanafn með breyttu letri (1 lína) kr. 50,30453,15 -........ — 103,45 

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 fyrirtækisins (en ekki undir sínu nafni), 

skal reiknað fyrir það kr. 53,15 sem aukanafn. 

4. Skrásetning í atvinnuskrána. 

4.1. Skrásetning án sérstaks gjalds. 
Hver símnotandi, sem rekur atvinnu- eða verslunarfyrirtæki og óskar skriflega eftir 

skráningu í atvinnu- og viðskiptaskrána í samræmi við þá flokkun, er Póst- og símamál- 
astofnunin hefur ákveðið, fær án sérstaks gjalds eina línu til skrásetningar á símanúmeri 

sínu, ásamt nafni og heimilisfangi, með venjulegu letri í einn flokk skrárinnar. Auka- 
símnotendur öðlast ekki rétt til skráningar án sérstaks gjalds. 

4.2. Skrásetning gegn borgun. 
Ef símnotandi vill láta skrá sig í fleiri en einn flokk, kostar hver skrásetning fram 

yfir þá fyrstu kr. 27,95. Ef nafnið óskast skráð með breyttu letri, kostar það kr. 50,30. 

Auglýsingalína kostar kr. 27,95. 

S. Auglýsingar í símaskrá. 

Póst- og símamálastofnuninni er heimilt að taka auglýsingar til birtingar í símaskránni 

að því marki, sem hún telur að samrýmist númeraskránni.
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X1. KAFLI 

Radíótæki og þjónusta um radíóstöðvar. 

1. Radíóettirlitsgjöld. 

Gjöld vegna talstöðva skulu vera sem hér segir: 
I.1.  Eyrir milli-, stutt- og metrabylgjustöðvar í skoðanaskyldum skipum, 

bátum og flugvélum og fastastöðvar (þar með taldar móðurstöðvar 
m. a. fyrir þjónustu við bifreiðar). 

I.1.1. Leyfisbréfagjald þegar samanlagt sendiafl er yfir 100 wött (endur- 
nýist við allar breytingar á stöðinni) .........0.0.00000 0 kr. 130,10 

1.1.2. Árlegt eftirlitsgjald senda þegar samanlagt sendiafl er yfir 100 wött — 286,65 
1.1.3. Leyfisbréfagjald, þegar samanlagt sendiafl er 100 wött eða minna 

(endurnýist við allar breytingar á stöðinni) ....................... — 61,60 
1.1.4. Árlegt eftirlitsgjald senda samanlagt 100 wött eða minna .......... — 188,85 
I.2.  Eyrir milli-, stutt- og metrabylgjustöðvar í bifreiðum og vinnutækj- 

um, sem eru einungis skoðaðar eftir ósk notanda eða af gefnu tilefni. 
l.2.1. Leyfisbréfagjald (endurnýist við allar breytingar á stöðinni) ........ — 61,60 
1.2.2. Árlegt starfrækslugjald fyrir metrabylgjustöðvar í bifreiðum með 

sértíðni eingöngu og í bátum, sem ekki eru skoðunarskyldir ........ — '78,25 
1.3. Eyrir almenningstalstöðvar (CB) í 27 MHz tíðnisviðinu. 
1.3.1. Starfsleyfi (gildir í 5 ár) ..........0....00.0. 0... — 142,70 
1.3.2. Endurnýjunargjald fyrir starfsleyfi .........0...0...0...0 00. — 114,65 
1.3.3. Stöðvarleyfi (gildir í Í ár) ............0....0... 0... — 96,45 

Endurnýjunargjald fyrir stöðvarleyfi ............00000000 0. — 67,10 
1.3.4. Leyfisbréfagjald fyrir stöðvar með sendiafl 50 milliwött eða minna — 96,45 
4. Önnur gjöld. 

I.4.1. Leyftisbréf vegna amatörstöðvar ásamt upphafsskoðun (endurnýist 
við tilfærslu milli T-, A-, B- og C leyfa) ......0...0... 00. — 121,65 

1.4.2. Leyfisbréf nýliða vegna amatörsstöðvar ásamt upphafsskoðun (gildir 
í 2 ár) og bráðabirgðaleyfi erlendra amatöra .............00....... — 61,60 

1.4.3. Leyfisbréf vegna fjarstýringa á bílskúrshurðum ................... — 51,70 
1.4.4. Leyfisbréf vegna fjarstýringa á líkönum ..............0..0.... — 2795 
1.4.5. Fyrir skírteini loftskeytamanns ..........0..... 00... — 100,70 
1.4.6. Fyrir skírteini talstöðvarvarðar ............0.... 0. — 50,30 
1.4.7. Fyrir aukaskoðun amatörstöðvar .........0...0.0. 0 — 67,10 
1.4.8. Innsiglisgjald (ferðakostnaður samkvæmt reikningi) ............... — 134,25 
14.9. Leytisbréf (gildir í 4 ár) fyrir endurvarpsstöðvar fyrir 

sjónvarp með sendiafl minna en 100 milliwött, settar upp 
með heimild Ríkisútvarpsins ........0....0.0.00.. — 100,00 

2. Gjöld fyrir tegundaprófun. 

2.1 Gjald fyrir tegundaprófun talstöðva, afl yfir 0,5 watt ............... kr. 966,00 
2.2. Gjald fyrir tegundaprófun talstöðva, afl 0.5 watt eða minna ......... — 483,00 
2.3. Gjald fyrir tegundaprófun á radíótækjum öðrum en talstöðvum 

er eftir reikningi. 
2.4. Innflutningur erlendra radíótækja, þar á meðal talstöðva, er háður samþykki Póst- og 

símamálastofnunarinnar. Innflytjendur skulu sækja um heimild á þar til gerðum 

eyðublöðum. Sé um fyrsta innflutning að ræða á tæki eða talstöð, kannar Póst- og 

B 126
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2.6. 

3.3.1. 

símamálastofnunin með tegundaprófun, hvort tækið fullnægi þeim kröfum, sem 

gerðar eru. 

Innflytjandi, sem flytur inn radíótæki í fyrsta sinn, fær áritun Póst- og símamálastofn- 

unarinnar á tollskjöl, en ber síðan að afhenda tækið í prófun. Með tækinu skal fylgja 

handbók, sem í eru allar nauðsynlegar upplýsingar um tækið og notkun þess. Gjald 
fyrir tegundaprófun talstöðva greiðist fyrir fram. 
Að lokinni prófun skilar Póst- og símamálastofnunin niðurstöðum til innflytjanda. 

3. Viðskiptagjöld. 

Radíósímtöl 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 radíóstöðva, sem komið er upp í verstöðvum á vegum samtaka útvegsmanna á 

viðkomandi stað, skal greiða eftirfarandi daggjöld: 

Fyrir 15 báta ........00.000. 0... kr. 27,95 

Fyrir 6—15 báta ..........000000 0. — 51,70 

Fyrir 16—30 báta ......0...0000. 0. — 72,75 

Fyrir 31 bát og fleiri ................ 0... — 96,45 

Ef um leigutalstöð er að ræða, greiðast að auki venjuleg leigugjöld samkvæmt 

verðskrá. 

Vegna metrabylgjustöðva, sem komið er upp á stöðum þar sem Póst- og símamála- 

stofnunin veitir ekki strandarstöðvarþjónustu á metrabylgjurásum, skal greiða dag- 

gjald kr. 50,30 enda sé eingöngu um að ræða viðskipti, er lúta að rekstri fiskiskipa og 
veiðum. 

Viðskiptagjöld og reglur vegna samningsbundinna viðskipta við fiskibáta. 
. Póst- og símamálastofnunin lætur fiskibátum í té alla strandarstöðvaþjónustu, sem 

þeir þurfa á að halda vegna reksturs og útgerðar bátsins, gegn ákveðnu ársfjórðungs- 
legu viðskiptagjaldi. 

2. Viðskipti þessi geta farið fram um hvaða strandarstöð Póst- og símamálastofnunar- 
innar sem er. 

. Í þjónustu þessari eru innifalin símtöl, skeyti og skilaboð til afgreiðslu innan bæjar- 

símakerfis þess staðar, þar sem hlutaðeigandi strandarstöð er. 

. Afgreiðsla símtala eða skeyta um langlínukerfi Póst- og símamálastofnunarinnar 
greiðist samkvæmt gjaldskrá þessari. 

„ Póst- og símamálastofnunin ber ekki ábyrgð á lauslegum, munnlegum skilaboðum, og 

eru þau afgreidd á ábyrgð þess, er óskar flutnings þeirra. 

. Skilyrði þess, að útgerðarmaður eða félag geti orðið þessarar þjónustu aðnjótandi 

eru: 
Að allir fiskibátar, sem skráðir eru innan hlutaðeigandi lögsagnarumdæmis og búnir 

talstöð, greiði slíkt viðskiptagjald; að samtök útvegsmanna í hlutaðeigandi lögsagn- 

arumdæmi beri ábyrgð á greiðslu viðskiptagjaldanna á tilskildum tíma og að ofan- 

greind viðskipti fjalli eingöngu um atriði, er varða útgerð og rekstur viðkomandi báts, 

og þess stranglega gætt, að þeim ákvæðum sé fylgt. 

. Ársfjórðungslegt viðskiptagjald fiskibáta skal vera sem hér segir: 

a. fyrir minni báta en 100 tonn .......0.0..0 000... kr. 163,50 

b. fyrir báta 100 tonn og stærri ........0.00.000. 0... — 265,00
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Í viðskiptagjaldinu er innifalin þjónusta strandarstöðva, allt að 25 símtölum 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 magntölur 

skulu greiðast samkvæmt gjaldskrá þessari, TV. kafla 4. 
3.5.  Viðskiptagjöld landfarstöðva. 
3.5.1. Arsfjórðungslegt afnotagjald landfarstöðva, sem nota rásir á millibylgju, kr. 96,45. 
3.5.2. Afgreiðslugjald fyrir hvert símtal afgreitt eða skilaboð send (fyrir símtöl eða skilaboð 

afgreidd frá afgreiðslustöð í landfarstöðvaþjónustunni til annars gjaldsvæðis í síma- 

kerfinu, en hún er í, greiðist línugjald skv. gjaldskrá) kr. 14,00. 

4. Skyldutilkynningar skipa. 

Öll íslensk skip, sem eru tilkynningaskyld samkvæmt lögum frá 17. maí 1968 og 
gildandi reglugerð þar að lútandi, greiði ársfjórðungsgjald fyrir flutning skyldutilkynningar 
um fjarskiptakerfið. 

Gjaldið skal vera svo sem hér segir: 

Fyrir skip undir 15 rúmlestum brúttó ................ kr. 51,70 

Fyrir skip 15 að 50 rúmlestum brúttó ............... — 76,95 

Fyrir skip 50 að 100 rúmlestum brúttó .............. — 103,50 

Fyrir skip 100 rúmlestir brúttó og yfir ............... — 138,45 

Gjald þetta er óviðkomandi öðrum viðskiptagjöldum vegna viðskipta skipa um strand- 
arstöðvar Póst- og símamálastofnunarinnar, og skal það greitt fyrir fram ársfjórðungslega. 

Óheimilt er að hagnýta upplýsingar þær, er fást með skyldutilkynningunum, til annarra 
nota en Öryggisgæslu vegna skipa og áhafna. 

S. Sölu- og leigukjör á radíótækjum. 

Fyrir þau radíótæki, sem Póst- og símamálastofnunin framleiðir, gilda eftirfarandi sölu- 
og leigukjör: 

Söluverð 

eða 

stofnverð Leigukjör . 

(Ný tæki) Afgreiðslugj. Arsleiga 
Gerð Tæki kr. kr. kr. 

5.1. FF — 3 Talsendir/viðtæki ........ 1 366,35 276,85 
5.2. FF — 5 Talsendir/viðtæki ........ 1 366,35 400,00 

5.3. FE — 10 Talsendir/viðtæki ........ 1071,25 276,85 
5.4. FV1I—20 Talsendir/viðtæki ........ 988,75 276,85 
5.5. FVT—30 Talsendir/viðtæki ........ 1071,25 293,70 
5.6. FVI—-40 Talsendir/viðtæki ........ 1 681,00 441,95 
5.7. FT Talsendir ............... 1573,20 441,95 

5.8. VFT Viðtæki ................ 3 692,00 504,90 220,95 
5.9. VKT Viðtæki 200... 2 308,00 316,10 137,00 
5.10. VKT—74 Viðtæki ................. 1 461,00 200,00 88,05 
S11L VIS—12 4 000,00 546,80 272,75 

Notuð viðtæki í leigu fást einnig keypt, og er þá veittur 6% afsláttur frá nývirði tækisins 
fyrir hvert ár, sem það hefur verið í notkun. Þó skal söluverð slíkra tækja ekki vera lægra en 
40% af nývirði.



Nr. 614. 1006 30. október 1981. 

Leigugjöld, sem tiltekin eru í lið 5.1 til 5.7 að ofan, gilda einungis um talsenda, sem 
settir voru upp fyrir 1. janúar 1973. Uppsetning senda af ofangreindum tegundum, sem 

senda út á báðum hliðarböndum burðarbylgju, er ekki lengur leyfð samkvæmt alþjóðasam- 
þykkt. 

6. Radíótæki á leigu. 

6.1. Fram að 1. janúar 1973 leigði Póst- og símamálastofnunin notendum talsenda ásamt 
viðtækjum. Nýuppsetning senda af þeim tegundum, sem notaðar voru í þessu skyni 
eru ekki lengur leyfðar, en þess í stað skal nota einhliðarbandstæki (SSB), sem Póst- 
og símamálastofnunin hefur ekki leigt út, en hefur eingöngu til sölu. Öll leigutæki, 
sem notuð eru sem fastastöðvar, verða nú kölluð inn, en farstöðvar (fyrir millibylgju) 
verða innkallaðar fyrir 1. janúar 1982. Fyrir hinar síðastnefndu skuiu gilda eftir- 
farandi reglur: 

6.2.  Leigutaka ber að sjá um, að tækin séu vel með farin, þeim haldið hreinum og þurrum, 
svo sem frekast er kostur. Kostnaði vegna viðgerða á tækjunum, er stafar af slæmri 
meðferð og vanhirðu þeirra, meðan þau voru í vörslu leigutaka, ber honum að greiða 
samkvæmt mati við afhendingu eftir leigu. 

6.3.  Leigutaki ber allan viðhaldskostnað á tækjunum, meðan þau eru í hans vörslu, og skal 
hann greiddur samkvæmt reikningi. 

6.4. Öll radíótæki á leigu frá Póst- og símamálastofnuninni skulu vera vátryggð á kostnað 

leigutaka gegn hvers konar tjóni, og á Póst- og símamálastofnunin beinan rétt til 

vátryggingarfjárins, ef tækin eyðileggjast og hlutfallslega fyrir skemmdir. Póst- og 
símamálastofnunin annast vátryggingu allra slíkra tækja, nema í varðskipum og 

farþega- og/eða vöruflutningaskipum stærri en 500 rúmlestir, enda skal leigutaki 
sjálfur annast vátryggingu tækjanna í þeim skipum. Vátryggingariðgjöld fyrir tæki, 
sem póst- og símamálastofnunin annast vátryggingu á, skal leigutaki greiða Póst- og 
símamálastofnuninni samtímis með leigu, og er lögtaksréttur á þeim eins og á 
leigunni. 

6.5. Leiga og vátryggingariðgjald fyrir talsenda/viðtæki greiðist í einu lagi fyrir fram fyrir 
hvert almanaksár. 

6.6. Ef nýr eigandi verður að farartæki, sem talsendir/viðtæki er í og óskar að verða 
leigutaki að þeim, skal hann greiða viðtökugjald, sem er helmingur afgreiðslugjalds 
sbr. grein 1 í þessum kafla. 

6.7.  Uppsagnarfrestur er 3 mánuðir og skal uppsögn vera skrifleg. Leigutaki ber ábyrgð á 

öllum gjöldum vegna stöðvarinnar þar til uppsagnarfrestur er liðinn. 
6.8. Séu ársleiga, vátryggingariðgjöld og viðskiptagjöld ekki greidd innan eins mánaðar 

frá framvísun reiknings, getur Póst- og símamálastofnunin: 

6.8.1. Innsiglað radíótækin, þó þannig að nota megi tækin í neyð, sé um lögboðin tæki að 
ræða. Séu áfallin gjöld ekki greidd innan eins mánaðar frá innsiglun, getur Póst- og 
símamálastofnunin tekið hin leigðu tæki í sína vörslu. 

6.8.2. Ef um ólögboðin tæki er að ræða, getur stofnunin tekið þau í sína vörslu á undan- 
genginnar innsiglunar. 

Sama gildir, ef reikningur fyrir uppsetningu og viðgerðir á radíóbúnaði, sem 

framkvæmdar eru af Póst- og símamálastofnuninni eru ekki greiddar innan eins 

mánaðar frá framvísun reiknings. 
Fyrir enduropnun innsiglis greiðist innsiglisgjald, og skal sú greiðsla fara fram 

áður en opnað er. Ferðakostnað vegna opnunar innsiglis greiði leigutaki, auk innsigl- 
isgjaldsins. Fyrir að flytja stöð á notkunarstað og endurtengja hana, greiðist raun- 
verulegur kostnaður, þó aldrei lægri en lágmarksgjald. Heimilt er að innheimta nefnd
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radíótækja- og viðskiptagjöld með símareikningum hlutaðeigandi aðila, að viðlagðri 
lokun símans. 
Póst- og símamálastofnunin getur, undir sérstökum kringumstæðum, leyft starfrækslu 

radíóstöðva á afskekktum bæjum, og þá til viðskipta við ákveðnar símstöðvar. Gjöld 

fyrir slíka notkun eru samkvæmt gjaldskrá um sveitasíma. 

7. Almenn ákvæði. 

Hver sá, sem óskar að starfrækja radíótæki á landi, sjó eða í lofti, innan íslensks 

lögsagnarumdæmis, skal senda Póst- og símamálastofnuninni skriflega umsókn um 

leyfi til þess ásamt nauðsynlegum upplýsingum um tækin og tilgang notkunar. Þetta 
gildir þó ekki um viðtæki, sem er fyrir útvarp eingöngu og er skráð hjá Ríkis- 
útvarpinu. 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 sam- 
kvæmt gildandi gjaldskrá um radíótæki. Skal gjaldið greitt við afhendingu leyfisbréfs. 
Póst- og símamálastofnunin 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 þeirra er heimilt að koma með þær til skoðunar. 
Þegar framkvæma skal skoðun, skal hlutaðeigandi stöðvarvörður sjá um, að nægilegt 
rafmagn sé fyrir hendi, svo að prófa megi tækin. Enn fremur getur eftirlitsmaður 

krafist þess, að stöðvarvörður sé viðstaddur skoðun og til aðstoðar eftirlitsmanni sé 
þess þörf, t.d. við skoðun lífbátasenda og þ. u.1. Sé stöðvarvörður eða fullgildur 
staðgengill, að dómi eftirlitsmanns, ekki viðlátinn þrátt fyrir ósk eftirlitsmanns, er 
honum heimilt að taka sér aðstoðarmann, og ber þá leyfishafi stöðvarinnar aukakost- 
nað, er af því kann að leiða. Óski leyfishafi radíótækja aukaskoðunar, einhverra 
ástæðna vegna, ber honum að greiða fyrir framkvæmd hennar aukalega hálft eftirlits- 
gjald að viðbættum ferðakostnaði. 
Þeim, sem leyfi fá fyrir sendistöð, ber að sjá um, að enginn starfræki hana, nema sá 

sem fengið hefur skírteini hjá Póst- og símamálastofnuninni, er heimili honum 

starfrækslu slíkrar stöðvar (skírteini loftskeytamanns eða talstöðvarvarðar). 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 þagnarheit og 
haga starfrækslunni í einu og öllu samkvæmt fyrirmælum Póst- og símamálastofnun- 
arinnar og hlíta þeim ákvæðum og reglum, innlendum og alþjóðlegum, sem settar eru 
og settar kunna að verða um starfrækslu slíkra stöðva. Verði misbrestur á þessu, 
getur Póst- og símamálastofnunin afturkallað leyfisbréf stöðvarinnar, innsiglað hana 

eða, sé hún í leigu frá Póst- og símamálastofnuninni, tekið hana í sína vörslu. 
Radíóettirlitsgjöld og annar kostnaður vegna tækjaskoðunar greiðist í síðasta lagi 10 
dögum eftir framvísun reiknings. 

Póst- og símamálastofnunin eða sérstakir umboðsmenn hennar sjá um uppsetningu 

og viðhaldsþjónustu á fastastöðvum. Uppsetningu og viðhaldsþjónustu á farstöðvum 

annast Póst- og símamálastofnunin 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 tilteknum tíma, 

er Póst- og símamálastofnuninni heimilt að innsigla viðkomandi stöð. Um borð í
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skipum skal þetta þó gert þannig, að nota megi stöðina í neyðartilfelli. Enn fremur er 

Póst- og símamálastofnuninni 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 leyfishafi 

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 símamálastofnunar- 

innar. Innflytjendur skulu sækja um heimild á þar til gerðum eyðublöðum. Sé um 

fyrsta innflutning á talstöðvum að ræða, kannar Póst- og símamálastofnunin með 

tegundaprófun, hvort stöðvarnar fullnægi þeim lágmarkskröfum, sem gerðar eru. 

Leyfi til starfrækslu radíóstöðva má segja upp með minnst mánaðarfyrirvara, miðað 

við mánaðamót, óski leyfishafi að hætta starfrækslu stöðvarinnar. Skal það gert 

skriflega og stílað til Póst- og símamálastofnunarinnar. Vanræksla í þessum efnum 

leysir leyfishafa ekki frá greiðslu áfallinna gjalda. 

Öll gjöld til Póst- og símamálastofnunarinnar vegna starfrækslu radíótækja, sem ekki 

eru greidd á tilsettum tíma, eru lögtakskræf, samkvæmt 1. gr. laga nr. 29 frá 16. des. 

1885. 
Póst- og símamálastofnunin hefur nokkurt magn radíótækja til leigu eða til sölu 

samkvæmt nánari ákvörðun hverju sinni. Um kjör fer samkvæmt sérstakri gjaldskrá 

um radíótæki. 

8. Reglur um starfrækslu talstöðva, sem annast viðskipti við bifreiðar 

eða önnur farartæki á landi. 
Póst- og símamálastofnunin starfrækir fastastöðvar til almennra viðskipta við land- 

farstöðvar. Enn fremur veitir Póst- og símamálastofnunin einstaklingum, fyrirtækjum 
og stofnunum leyfi til starfrækslu fastastöðva og úthlutar þeim tíðnum fyrir slíkar 

stöðvar. 
Ekki er heimiilt að tengja fastastöðvar, aðrar en stöðvar Póst- og símamálastofnun- 
arinnar, á nokkurn hátt við hið almenna símakerfi. 

Um fastastöðvar leyfishafa mega einungis fara fram viðskipti, er varða atvinnurekstur 

hans. Óheimilt er að veita öðrum aðilum afnot af talstöðvum leyfishafa. 

Fastastöðvar leyfishafa og farstöðvar, sem skipti eiga við stöðvar Póst- og símamála- 

stofnunarinnar skulu starfræktar af talstöðvavörðum, sem hafi skírteini útgefin af 

Póst- og símamálastofnuninni. 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 radíó-dagbók um allt það, er varðar rekstur stöðvanna svo 
sem innkomna og útfarna afgreiðslu. 
Stöðvum þessum er skylt að sinna neyðarþjónustu og þjónustu vegna Öryggis manns- 

lífa, 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 3.5. í þessum kafla gjaldskrárinnar.
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XII. KAFLI 

Afnot landssímalína til skákkeppni gegn niðursettu gjaldi. 

Fyrir afnot landssímalína til skákkeppni greiðist /s venjulegs símtalagjalds á tímabil- 
inu frá 1. október til 30. apríl kl. 21:00 —08:00. 

Lágmarksgjald miðast þó við þriggja stunda notkun á línunum. Hver byrjuð 

klukkustund telst sem heil. 

Á öllum öðrum tímum en þeim, sem að framan getur, reiknast fullt gjald, sam- 

kvæmt símtalagjaldskrá (sbr. TV. kafla). 

Umsóknir um afnot landssímalína til skákkeppni gegn niðursettu gjaldi skulu koma 

frá Skáksambandi Íslands og sendar skriflega til símstjórans í Reykjavík með minnst 

sólarhrings fyrirvara. Óskir um niðursett símagjöld til skákkeppni frá öðrum en 
Skáksambandi Íslands verða eigi teknar til greina. 

KIV. KAFLI. 

1. Almennir skilmálar. 

Frádráttur vegna eldri búnaðar, sem Póst- og símamálastofnunin kann að endur- 
kaupa. 

a) Sjálfvirkar einkasímstöðvar afskrifast á 10 árum, og skal reikna frádrátt sam- 

kvæmt eftirfarandi töflu: 
  

Aldur stöðva, ár ............ 0—1 1—2 23 34 á—S S—I0 

Frádráttur, % .............. 80 60 40 30 20 10 
  

b) Telex- og fjarritvélar, modem, handvirkar einkasímstöðvar og talfærakerfi af- 

skrifast á 8 árum, og skal reikna frádrátt samkvæmt eftirfarandi töflu: 
  

Aldur, búnaður, ár .......... 0—1 1—2 23 35 S-8 

Frádráttur, % .............. 80 60 40 20 10 
  

c) Ef nýr búnaður samkv. a) og b) er settur upp í stað eldri búnaðar, er endurgreiðsla 
af kostnaðarverði eldri búnaðarins reiknuð út frá gildandi kostnaðarverði sam- 

kvæmt töflum í a) og b), og kemur sú upphæð til frádráttar kostnaðarverði nýja 
búnaðarins. Ef áðurnefndur frádráttur er hærri en kostnaðarverð nýja búnaðar- 

ins, skal umreikna hann miðað við upprunalegt kostnaðarverð og sé hann enn 

hærri en kostnaðarverð nýja búnaðarins, endurgreiðir Póst- og símamálastofn- 

unin þann mismun (sbr. d.). 
d) Ef búnaði samkv. a) og b) er sagt upp, án þess að nýr búnaður komi í staðinn, er 

endurgreiðsla samkv. c) miðuð við upprunalegt kostnaðarverð. 
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 umsæk j- 

andi tilgreina fullt nafn, nafnnúmer og heimilisfang. Skal hann þá hlíta þeim kjörum 

og ákvæðum, sem sett eru eða sett kunna að verða um notkun símtækja 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. Krefjast má 

þess, að talsímanotendur setji tryggingu fyrir greiðslu allra gjalda fyrir afnot símans.
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2.2. 

Póst- og símamálastofnunin ákveður, við hvaða stöð símabúnaður skuli tengjast, 

númer hans og nánara fyrirkomulag og getur síðan breytt um númer, ef það telst 

nauðsynlegt. Handvirk langlínusímtöl hafa forgangsrétt fram yfir innanbæjarsímtöl, 

og getur Landssíminn komið inn á sjálfvirk símtöl og beðið um, að viðkomandi leggi 

á, ef um innanbæjarsímtal er að ræða. 

Ekki er heimilt að gera eða láta gera breytingar á símalögnum nema með heimild 

Póst- og símamálastofnunarinnar. Öll slík verk framkvæmir stofnunin eftir beiðni en 

notandi greiðir það gjald, sem ákveðið er. Starfsmenn stofnunarinnar, hafa hvenær 

sem er aðgang að öllum símatækjum og símalögnum. 

Talsímanotendum er skylt að fara vel og gætilega með allan símabúnað í eigu Póst- og 

símamálastofnunarinnar 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 sambandi við tæki Póst- og 

símamálastofnunarinnar, t. d. talfærasnúrur o. þ. h., enda hefur Póst- og símamála- 

stofnunin að sjálfsögðu 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. Póst- og símamálastofnunin 

ber ekki ábyrgð á því, þótt sími verði ónothæfur um stund. Verði óþarfur dráttur á 

viðgerð símans má krefjast endurgreiðslu á afnotagjaldinu í hlutfalli við þann tíma, er 

síminn er ónothæfur, ef sambandsslitin eru meira en 10 sólarhringar á ári. 

Póst- og símamálastofnunin 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 Póst- og símamálastofnunarinnar. Sé það engu að síður gert, hefur notandi 

fyrirgert rétti sínum til símans, og getur stofnunin slitið sambandinu, en notandi 

borgar samt afnotagjaldið til þess tíma, er hann hefði löglega getað sagt upp. 

Hægt er að fá síma geymdan í umsaminn tíma og er þá heimilt að veita 25% afslátt af 

afnotagjaldi og fella niður atvinnusímaálag, ef það á við. 

Póst- og símamálastofnuninni er heimilt að synja þeim um síma eða loka símum 

þeirra um stundarsakir eða að fullu, sem eftir athugun og að dómi hennar hata 

verulega slæm áhrif á afgreiðslu sjálfvirku símstöðvarinnar, eða ef sími þeirra er 

misnotaður, svo sem með endurteknum gabbhringingum eða öðrum truflunum. 

Sé lína einhvers notanda óhæfilega oft á tali að dómi Póst- og símamálastofnunarinn- 

ar, getur stofnunin krafist þess, að notandinn fallist á lagfæringar. 

Verðskrá sú er póst- og símamálastjóri gefur út fyrir búnað við sjálfvirkar og hand- 

virkar miðstöðvar og fjarskiptavélar, í samráði við ráðuneytið, skal liggja frammi á 

símstöðvum. 

Þeir, sem af ásettu ráði eða vítaverðu gáleysi valda skemmdum á símabúnaði og 

símakerfum í eigu stofnunarinnar 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. 

2. Greiðsluskilmálar. 

Skráður rétthafi síma ber alla ábyrgð á greiðslum til Póst- og símamálastofnunarinnar 

vegna notkunar á símabúnaði hans. 
Eindagi síma- og radíógjalda er 10. dagur hvers mánaðar, og skal Póst- og símamála-
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stofnunin sjá um, að reikningar berist símnotendum með góðum fyrirvara. Fyrsta 
virkan dag eftir eindaga verður símalokunum beitt við innheimtu skulda að upphæð 

krónur 70,00 og hærri. Innheimt verður gjald, krónur 29,00 fyrir lokun og endur- 

opnun talsímasambands. Séu síma- og/eða radíógjöld eigi greidd þrem mánuðum 

eftir eindaga, verða þau send til lögtaks samkvæmt 1. gr. laga nr. 29/1885. 

3. Leigutími. 

Þegar um er að ræða samband fyrir utan kaupstaðarlóð eða samband með sérstöku 

fyrirkomulagi, getur Póst- og símamálastofnunin 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 símtæki þau, er hann hefur til afnota, skal hann 

tilkynna það skriflega hlutaðeigandi stöðvarstjóra, sem lætur því næst framkvæma flutning- 
inn svo fljótt sem unnt er, en notandi greiðir hið ákveðna gjald. Gjaldið fyrir flutninginn 
greiðist fyrir fram. 

XV. KAFLI 

Gjaldskrá þessi og reglur eru settar samkvæmt 12. gr. laga nr. 30 frá 1941 um fjarskipti 

svo og samkvæmt 11. gr. laga nr. 36 frá 1977 um stjórn og starfrækslu póst- og símamála og 

gengur í gildi 1. nóvember 1981. Reiknast nýju gjöldin fyrir teljaraskref aðeins af símtölum, 

sem fram fara 1. nóvember 1981 eða síðar. Jafnframt fellur þá úr gildi gjaldskrá og reglur nr. 
447 30. júlí 1981. 

Samgönguráðuneytið, 30. október 1981. 

Steingrímur Hermannsson. 
  

Halldór S. Kristjánsson. 
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Nr. 615. 1012 26. október 1981. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 269/1973, um mjólk og mjólkurvörur. 

1. gr. 

Við 1. gr. bætist nýr liður er verði 3. tl. og orðist svo: 

1.3. T léttmjólk skal vera mest 2,5% og minnst 0,5% mjólkurfita. 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í lögum nr. 12/1969, um hollustuhætti og 

heilbrigðiseftirlit sbr. og lög nr. 24/1936, um eftirlit með matvælum og öðrum 
neyslu- og nauðsynjavörum öðlast gildi þegar í stað. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 26. október 1981. 

Svavar Gestsson. FR 
Páll Sigurðsson. 

Nr. 616. 27. október 1981. 

AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á grundvallarverði á loðnuafurðum 

fyrir framleiðslutímabilið frá 1. október til 31. desember 1981. 

Með skirskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 

og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftir- 

farandi grundvallarverð á loðnuafurðum fyrir tímabilið frá 1. október til 31. 
desember 1981: 

Loðnumjöl, $ 8,15 á próteineiningu í lest. 

Loðnulýsi, % 445,00 fyrir hverja lest. 

Verðbil verður ekkert. 
Greiðslur í eða úr sjóðnum nema 65% af verðbreytingum frá grundvallarverði 

af mjölinu en 50% af lýsinu. 

Verðið miðast við cif., og gerist upp á viðskiptagengi (skilagengi) eins og það 
verður á hverjum tima. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 27. október 1981. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds.   
Kristín Magnússon.



30. október 1981. 1013 Nr. 617. 

AUGLÝSING 
um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Reykjavíkur, nr. 512 frá 1. ágúst 1981. 

Samkvæmt 29. gr. orkulaga nr. 58 29 apríl 1967 hefur ráðuneytið staðfest 8% hækkun á 
gjaldskrá Hitaveitu Reykjavíkur frá 1. nóvember 1981. 

Iðnaðarráðuneytið, 30. október 1981. 

F. h. rr. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson.



Nr. 618. 1014 30. október 1981. 

AUGLÝSING 

um hækkun á gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykjavíkur nr. 534 frá 1. ágúst 1981. 

Samkvæmt 25 gr. orkulaga nr. 58 29. apríl 1967 hefur ráðuneytið staðfest eftirtaldar 

breytingar á gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykjavíkur: 
Taxtar 2.1,4.1 og 4.3 20... hækka um 0,9% 

Taxt1 4.2 hækkar um 25,6% 

Taxtar 5.1, $.2 0g 5.3 ...0.00.... hækka um 19,9% 

Öll önnur gjöld samkvæmt gjaldskránni hækka um 9%. 

Iðnaðarráðuneytið, 30. október 1981. 

F. h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson. 

  

Stjórnartíðindi B 50, nr. 614—617. Útgáfudagur 30. október 1981.



STJÓRNARTÍÐINDI B 51 — 1981 
  
  

4. nóvember 1981. 1015 Nr. 619. 

AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrám hitaveitna. 

Samkvæmt 29. gr. orkulaga nr. 58 29. apríl 1967, hefur ráðuneytið staðfest eftir- 
farandi breytingar á auglýsingum um breytingu á gjaldskrám hitaveitna er gildi frá 
og með 5. nóvember 1981: 

Gjaldskrá Hitaveitu Seltjarnarness, nr. 513, 91. ágúst 1981 hækki um ...... 8% 
Gjaldskrá Hitaveitu Mosfellshrepps, nr. 514, 21. ágúst 1981 hækki um ...... 8% 
Gjaldskrá Hitaveitu Bessastaðahrepps, nr. 158, 18. mars 1981 hækki um .... 28% 
Gjaldskrá Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar, nr. 515, 91. ágúst 1981 

hækki um ..................0...essss ss 8% 
Gjaldskrá Hitaveitu Suðureyrarhrepps, nr. 516, 21. ágúst 1981 hækki um .. 8% 
Gjaldskrá Hitaveitu Hvammstanga, nr. 518, 21. ágúst 1981 hækki um ...... 8% 
Gjaldskrá Hitaveitu Blönduóss, nr. 519, 21. ágúst 1981 hækki um .......... 8% 
Gjaldskrá Hitaveitu Sauðárkróks, nr. 520, 21. ágúst 1981 hækki um ........ 8% 
Gjaldskrá Hitaveitu Siglufjarðar, nr. 521, 21. ágúst 1981 hækki um ........ 10% 
Gjaldskrá Hitaveitu Ólafsfjarðar, nr. 364, 2. júlí 1981 hækki um .......... 9% 
Gjaldskrá Hitaveitu Hríseyjar, nr. 365, 2. júlí 1981 hækki um ............ 15% 
Gjaldskrá Hitaveitu Dalvíkur, nr. 169, 18. mars 1981 hækki um .......... 20% 
Gjaldskrá Hitaveitu Akureyrar, nr. 522, 21. ágúst 1981 hækki um ......... 8% 

Gjaldskrá Hitaveitu Húsavíkur, nr. 523, 21. ágúst 1981 hækki um ........ 16% 

Gjaldskrá Hitaveitu Reykjahlíðar, nr. 524, 21. ágúst 1981 hækki um ...... 40% 
Gjaldskrá Hitaveitu Seyðisfjarðar, nr. 562, 5. október 1981 hækki um ...... 9% 
Gjaldskrá Hitaveitu Hafnarhrepps, nr. 526, 7. september 1981 hækki um .. 9% 
Gjaldskrá Fjarhitunar Vestmannaeyja, nr. 527, 21. ágúst 1981 hækki um .... 10% 
Gjaldskrá Hitaveitu Flúða og nágrennis, nr. 528, 21. ágúst 1981 hækki um .. 8% 
Gjaldskrá Hitaveitu Laugaráss, nr. 529, 21. ágúst 1981 hækki sem hér segir: 

Heitt vatn til íbúðarhúsa hækki um ............0.020. 0000... n 15% 
Heitt vatn til gróðrarstöðva og iðnaðarhúsa hækki um .............. 20% 
Stofngjöld hækki um ............0000000 ess 25% 

Gjaldskrá Hitaveitu Eyra, nr. 560, 1. október 1981 hækki um .............. 8% 

Gjaldskrá Hitaveitu Selfoss, nr. 530, 21. ágúst 1981 hækki um ............. 8% 

Gjaldskrá Hitaveitu Hveragerðis, nr. 531, 21. ásúst 1981 hækki um ........ 8% 
Gjaldskrá Hitaveitu Þorlákshafnar, nr. 532, 21. ágúst 1981 hækki um ...... 12% 
Gjaldskrá Hitaveitu Suðurnesja, nr. 533, 21. ágúst 1981 hækki um ........ 8% 

Iðnaðarráðuneytið, 4. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson. 
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Nr. 620. 1016 4. nóvember 1981. 

AUGLÝSING 

um breytingar á gjaldskrám Rafmagnsveitna ríkisins og Orkubús Vestfjarða. 

Samkvæmt 62. gr. orkulaga nr. 58 29. april 1981 og 10. gr. laga nr. 66 31. maí 
1976 hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi breytingar á gjaldskrám Rafmagnsveitna 
ríkisins og Orkubús Vestfjarðar frá og með 5. nóvember 1981: 

A. Gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins nr. 549, 21. ágúst 1981. 
I) Smásala. Öll gjöld samkvæmt gjaldskránni hækki um ............ 9% 

II) Heildsala. Öll gjöld samkvæmt gjaldskránni hækki um ............ 8% 
III) Heimtaugagjöld í þéttbýli. Öll gjöld hækki um ............0....... 9% 

B. Gjaldskrá Orkubús Vestfjarða fyrir hitaveitur, nr. 517, 21. ágúst 1981 

hækki um .........000000.0es. ess 9% 
Gjaldskrá Orkubús Vestfjarða fyrir raforku, nr. oðl, 21. ágúst 1981 
hækki um .........0.0000000. eeen 9% 

Iðnaðarráðuneytið, 4. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
"Kristmundur Halldórsson. 

Nr. 621. j 4. nóvember 1981. 

AUGLYSING 

um breytingu á gjaldskrá Rafveitu Akureyrar nr. 535, 21. ágúst 1981. 

Samkvæmt 25. gr. orkulaga nr. 58 29. apríl 1967 hefur ráðuneytið staðfest eftir- 
farandi breytingar á gjaldskrá Rafveitu Akureyrar, er gildi frá og með 5. nóvember 
1981: 

A. Liður c-1 í I. kafla orðist svo: 
Um mestastraumsmæli ef um meira en 50 kW er að ræða og notkunartími er 
meiri en 1000 klst. á ári kr. 1072/kKW/ár og kr. 0,24 kWh. Ljósanotkun hjá 
notendum sem kaupa samkvæmt þessum gjalskrárlið verði mæld um sama mæli 
og vélanotkunin. 

B. Kafli II. Mælaleigur, orðist svo: 

Rafveita ákveður stærð og gerð mæli- og stjórntækja, sem notuð eru við sölu 
rafmagns, og skal ársleiga fyrir hvert tæki vera sem hér segir: 

Orkumælir, einfasa ..........00.0.0.0000. s.n. kr. 54,00 

Orkumælir, þrífasa ..........0200.00 0000 .n nn — 215,00 

Orkumælir, þrífasa með straumspennum .............2.2... — 363,00 

Aflmælir .„........2.2.0000oss ss — 350,00 

Aflmælir með straumspennum „..........00200 0000... — 552,00 

Tvígjaldsorkumælir .............020000 0000 nn vn — 350,00 
Tvígjaldsorkumælir með straumspennum ................ — 552,00 
Móttökuliði, einpóla ........00.0020000 ne. nn — 242,00 
Móttökuliði, þrípóla ...........000000 0000. v 0. nn — 350,00 

Ársleiga fyrir önnur tæki, en að framan greinir, skal vera sem næst 15% af 
innkaupsverði tækisins, eftir nánari ákvörðun rafveitunnar. 
Leiga skal greidd samtímis rafmagnsgjaldi.



4. nóvember 1981. 1017 Nr. 621. 

C. Kafli Ill. Heimtaugagjöld, orðist svo: 
1. 

Ss
 

8. 

Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug er tengir húsveitu við 
kerfi Rafveitu Akureyrar. Heimtaugargjald skal greitt áður en tenging fer 
fram. 

Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar og bráðabirgðaheimtaugar. 
Aðalheimtaugar. 
Gjöld fyrir aðalheimtaugar eru eftirfarandi: 

Málstraumur Heimtaugargjald 

G3 A I-fasa .......0.000000200 00 nv ss... kr. 4550,00 
G3 A ð-fasa .....00000 0000 .....0... oe... — 4 930,00 

100 A — soo — 17 800,00 
I60 A  — 00... — 12480,00 
200 A  — es — 15 610,00 
BIÐ A  — rss — 24 590,00 
400 A — ...c.  — 1 210,00 
MIÐA — rr — 55 400,00 

1200 A. — rr — 93620,00 

Málstraumur heimtaugar miðast við stærð stofnvara húsveitu. 
Bráðabirgðaheimtaugar. 

Gjöld fyrir bráðabirgðaheimíaugar eru eftirfarandi: 

Lengdargjald 

Málstraumur Stofngjald Jarðstrengur Loftlína 
kr. kr/m kr/stólpi 

63 A 1-fasa 880,00 131,00 1659,00 
63 A ð-fasa 1 238,00 131,00 1926,00 

100 A 3-fasa 1311,00 171,00 2 211,00 

Málstraumur heimtaugar miðast við stærð stofnvara húsveitu. 
Lengd jarðstrengshaumtaugar reiknast í heilum metrum frá næsta úti- 

tengiskáp, eða rofa í spennistöð, að stofnkassa eða stofntengikassa í húsveitu. 
Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra innan lóðar- 

marka í jarðstrengsheimtaug, og fyrir hvern stólpa innan lóðamarka í loft- 
línuheimtaug. 
Séu aðstæður óvenjulegar að því er snertir fjarlægð húsveitu frá veitukerfi, 
eða fyrirhugaða raforkunotkun húsveitunnar skal heimtaugargjald ákveðið 
samkvæmt sérstökum samningi hverju sinni. 

Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekins notanda og hún að 
mestu leyti notuð í hans þágu, skal notandanum skylt að leggja til lóð undir 
stöðina, rafveitunni að kostnaðarlausu og skal hann í öllu hlíta skilmálum 
rafveitunnar um stærð lóðarinnar og staðsetningu stöðvarinnar. 
Þegar heimtaug er stækkuð eða henni breytt úr loftlinuheimtaug í jarð- 
strengsheimtaug, samkvæmt beiðni notanda, skal greiða fullt heimtaugar- 
gjald fyrir hina nýju heimtaug að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heim- 
taugar, samkvæmt gildandi gjaldskrá þegar breyting fer fram. 
Óski eigandi húsveitu eftir að heimtaug sé lögð þegar frost er í jörðu, skal 
hann greiða aukagjald samkvæmt nánari ákvörðun rafveitunnar. 

D. Öll önnur gjöld samkvæmt gjaldskránni hækki um 13%. 

Iðnaðarráðuneytið, 4. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson.



Nr. 622. 1018 4. nóvember 1981. 

AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrám rafveitna. 

Samkvæmt 25. gr. orkulaga nr. 58 29. april 1967 hefur ráðuneytið staðfest eftir- 
farandi breytingar á gjaldskrám rafveitna er gildi frá og með 5. nóvember 1981: 

Gjaldskrá Rafveitu Voga og Vatnsleysustrandar, nr. 550, 21. ágúst 1981 
hækki um .......0..2000000.00 esne 13% 

Gjaldskrá Rafveitu Njarðvíkur, nr. 544, 21. ágúst 1981 hækki um .......... 13% 
Gjaldskrá Rafveitu Keflavíkur, nr. 538, 21. ágúst 1981 hækki um .......... 21% 
Gjaldskrá Rafveitu Gerðahrepps, nr. 539, 21. ágúst 1981 hækki um .......... 21% 
Gjaldskrá Rafveitu Miðneshrepps, nr. 543, 21. ágúst 1981 hækki um ........ 13% 
Gjaldskrá Rafveitu Grindavíkur, nr. 553, 21. ágúst 1981 hækki um .......... 13% 

Gjaldskrá Rafveitu Eyrarbakka, Stokkseyrar og Hveragerðis, nr. 542, 21. ágúst 
1981 hækki um ...........0...0e ee esne 17% 

Gjaldskrá Rafveitu Selfoss, nr. 536, 21. ágúst 1981 hækki um .............. 17% 

Gjaldskrá Rafveitu Vestmannaeyja, nr. 545, 21. ágúst 1981 hækki um ...... 17% 
Gjaldskrá Rafveitu Akraness, nr. 546, 21. ágúst 1981 hækki um ............ 17% 

Gjaldskrá Rafveitu Borgarness, nr. 552, 21. ágúst 1981 hækki um .......... 13% 

Gjaldskrá Rafveitu Sauðárkróks, nr. 547, 21. ágúst 1981. Taxti A-1 hækki um  5% 
Öll önnur gjöld hækki um ............0000000 00. 15% 

Gjaldskrá Rafveitu Siglufjarðar, nr. 541, 21. ágúst 1981 hækki um .......... 9% 
Gjaldskrá Rafveitu Húsavíkur, nr. 537, 21. ágúst 1981 hækki um ............ 15% 
Gjaldskrá Rafveitu Reyðarfjarðar, nr. 548, 21. ágúst 1981 hækki um ...... 13% 

Iðnaðarráðuneytið, 4. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Kristmundur Halldórsson. 

Nr. 623. 4. nóvember 1981. 

AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar, nr. 540 21. ágúst 1981. 

Samkvæmt 29. gr. orkulaga nr. 58 29. april 1967 hefur ráðuneytið staðfest eftir- 
farandi breytingar á gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar: 

Taxtar A2 Cl og C3 hækka um ......00.000000.00 eeen 4,6% 
Taxti C2 hækkar um .......0.00..0eserssessss rs 30,2% 
Taxtar D1, D2, D3, D4, Dö, D6, D7 og D8 hækka um ........0..00000.0.... 24,3% 

Öll önnur gjöld samkvæmt gjaldskránnni hækka um .........0..00000... 13% 

Iönaðarráðuneytið, 4. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson. 

  

Stjórnartíðindi B 51, nr. 619—623. Útgáfudagur 5. nóvember 1981.



STJÖORNARTÍÐINDI B 52 — 1981 
  

  

23. október 1981. 1019 Nr. 624. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 655 23. desember 1980, um gatnagerðargjöld 

í Hafnarhreppi, Austur-Skaftafellssýslu. 

2. mgr. 9. gr. orðist svo: 

Gjalddagi afborgana er 1. júlí. Ársvextir greiðast eftir á á sömu gjalddögum og 
miðast við vexti Byggðasjóðs eins og þeir eru á hverjum tíma af skuldabréfum til 
sveitarfélagsins vegna lagningar bundins slitlags. Lán samkvæmt þessari grein skulu 
verðtryggð samkvæmt lánskjaravísitölu. 

Reglugerð þessi sem samþykkt er af hreppsnefnd Hafnarhrepps, staðfestist hér 
með samkvæmt lögum nr. 51 16. maí 1974 um gatnagerðargjöld, til þess að öðlast 
gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 23. október 1981. 

F.h.r. 

Jón S. Ólafsson. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

22. október 1981. Nr. 625. 

REGLUR 

um radióleyfi áhugamanna. 

1. gr. 
Öll samskipti Pósts og síma og radiðáhugamanna gerast fyrir milligöngu Félags 

íslenskra radióamatöra, skammstafað IRA. 

Umsókn um leyfi til að setja upp eða reka radíóstöð áhugamanna skal IRA 
senda Pósti og síma á þar til gerðu eyðublaði. Einnig skulu fylgja vottorð um próf, 
skv. í. gr. hér á eftir. 

2. gr. 
Umsækjandi um radíóleyfi áhugamanna skal: 

vera Íslenskur ríkisborgari, sjá þó 13. gr., 
2. vera fullra 14 ára til að öðlast nýliðaleyfi, en 16 ára til að öðlast A-leyfi eða 

T-leyfi, 
3. hafa lokið prófi, sbr. 4. gr., hér á eftir. 

þa
 

3. gr. 
Radíóleyfi áhugamanna skiptast þannig: 
Nýliðaleyfi: Leyfi til að búa til og setja upp til eigin afnota radióviðtæki, sendi- 

tæki og loftnet til Morse-viðskipta við aðra radíóáhugamenn. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



Nr. 625. 1020 29. október 1981. 

Hámarksspenna í radiðbúnaði má vera allt að 32 volt. Þó er leyfilegt, að búnaður 
tengist 220 volta veitukerfi, enda sé niðurfærsla úr 2920 í 32 volt gerð í samræmi við 

reglur Rafmagnseftirlits ríkisins. 
Sendar skulu vera krystalstýrðir. 
Leyfistíminn er allt að tvö ár beagar umsækjandi hefur náð 16 ára aldri. Nýliða- 

leyfi fást ekki endurnýjuð að þeim tíma loknum. Nýliðapróf er ekki nauðsynlegur 
undirbúningur A-leyfis eða T-leyfis. 

IRA skal hafa eftirlit með starfsemi nýliðanna og bera ábyrgð á radiðáhuga- 

mannastarfsemi þeirra sasnvart Pósti og síma. 
A-, B- og C-leyfi: Leyfi til að smíða os setia unn til eigin afnota radióviðtæki, 

senditæki og loftnet til viðskipta við aðra áhugamenn, sbr. 5. grein. 
Til að öðlast A-leyfi skal mmsækiandi lika A-prófi. Hafi áhugamaður haft 

nýliðaleyfi, skal umsögn TBA fylgia leyfisumsókn. 
Til að öðlast B-leyfi skal umsækjandi hafa starfrækt áhugamannastöð samkvæmt 

A-leyfi í a. m. k. hálft ár vegna samskipta við aðra radiðáhusamenn innanlands og 

utan, sem sén staðfest með viðhlítandi gögnum (radið-dagbók) ásamt umsögn IRA. 

Til að öðlast C-leyfi skal umsækiandi ljúka C-prófi og hafa starfrækt áhuga- 

mannastöð samkvæmt B-leyfi í a. m. k. eitt ár, sem sé staðfsst með viðhlítandi gögnum 

(radið-dagbók) ásamt umsögn TRA. 
T-leyfi: Tæknileyfi til að smíða og starfrækja talstöð á amatörtíðni fyrir ofan 

144 MHz til að hafa samband við aðra áhugamenn. 
Þess er ekki krafist, að áhngamaður með tæknilevfi hafi kunnáttu í notkun 

Morse-merkia. 
Útseislun og leyfilegt hámarksafl er samkvæmt 5. grein. 

Póstur og sími getur. eftir atvikum. veitt undanbásu frá framangreindum ákvæð- 

um þesar menntun og starfsbjálfun er fyrir hendi, enda liggi fyrir umsögn TRA 

hverin sinni. 

4. gr. 
Póstur og sími heldur nróf fyrir radiðáhusamenn eftir atvikum tvisvar á ári, 

vor os hanst, enda hafi óskir borist bar að lútandi frá TRA hveriu sinni, og skulu 
slíkar óskir berast a. m. k. einum mánnði áður en próf er ákveðið. TRA getur farið 

fram á að verða falin umsjón nýliðaprófa. 
Prófkröfur ern þessar: 

Nýliðapróf: 

a. Helstu atriði í lögum um fjarskipti og tilhevrandi reglum varðandi radiðvið- 

skipti. 
bh. Viðtaka og sending Morse-merkja (35 bókstafir á mín.), nokkrar helstu O-skamm- 

stafanir og lásmarksþekking í radiófræði. 

A-próf: 

a. Helstu atriði laga um fjarskipti og tilheyrandi reglur varðandi radióviðskipti. 

Greinar alþjóðaradióreglngerðarinnar, er snerta stöðvar áhugamanna og neyðar- 

viðskipti og gildandi reglur um raforkuvirki. 

h. Viðtaka og sendins Morse-merkia (65 stafir á mín.), leikni í viðskiptum og 

notkun algengustu OQ-skammstafana. 

ce. Undirstöðuatriði raffræði og radiðtækni skv. eftirfarandi skilgreiningu: 

1. Ohms lögmál og notkun þess. 
9. Spenna, straumur, afl og ýmsar aðferðir til að mæla þessar stærðir. 
3. Sjálfspan. rýmd, tíðni og tíðnimæling. 
4, Rásir með sjálfspani og rýmd. O-stuðull, 1,/C hlutfall.
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5. Síur án mögnunar. 
6. Transistorar og lampar. 
7. Aflgjafar, afriðill og áriðill. 
8. Viðtæki, bein blöndun og millitíðniblöndun. 
9. Sveifluvaki og margföldun. 

10. Útgangsstig sendis og stilling þess. 
11. Lykling sendis. 
12. Mótun: styrk-, tíðni- og fasamótun. 
13. Tíðnisviðið og notkun þess. 
14. Radióbylgjur og útbreiðsla þeirra. 
15. Loftnet og uppsetning þeirra. 
16. Fæðilína, standbylsja og tap á línum. 
17. Aðferðir til að koma í veg fyrir truflanir frá amatörsendum. 
18. Reglur um raforkuvirki. 
19. Hættur af völdum háspennu og varnir gegn henni. 
20. Lifgun úr dauðadái af völdum raflosts. 

Ennfremur er krafist leikni í stillingu senditækia, tíðnimælingu o. þ. 1. Krafist 
verður verklegrar leikni í meðferð mælitækja, vönduðum frágangi, öryggi í stillingu 
tækjanna o. þ. 1. 

C-próf: 

Viðtaka og sending Morse-merkja (80 stafir á mín.). 
Fræðilegt próf samkvæmt eftirfarandi skilgreiningu: 
1. Flokkun magnara. 
2. Línulegir og ólínulegir magnarar. 
3. Ýmsar mótunaraðferðir. 
4. Útbreiðsla radióbylgna, sviðsstyrkur og truflanir. 
5. Loftnet, mögnun og bandbreidd. 

T-próf: 

Kröfur eru bær sömu og fyrir A-próf, að Morsa undanskildu. 
Leyfishafi með T-leyfi getur öðlast A-leyfi með því að ljúka Morse-prófi. 
Hafi umsækjandi áður tekið fullnægjandi próf í einhverjum framangreindum 

þáttum, þarf hann ekki að gansa undir próf í öðrum greinum en á vantar til þess 
að fullnægja settum reglum í hvorin tilviki. 

9 

5. gr. 
Sendirinn skal vera í samræmi við alþjóðareglur um tíðnistöðugleika og út- 
geislun. 

Öflun radióðefnis, svo og uppsetning á vélum og tækjum (og loftnetum) skal vera 
í samræmi við sildandi reglur, bæði um raðióstöðvar og raforkuvirki. Áður en 
vélar og tæki ern tekin í notkun eða tengd við rafveitukerfið skulu þau skoðuð 

af eftirlitsmönnum frá Pósti og síma og frá Rafmasnseftirliti ríkisins. 
Handhafi leyfisbréfs er skyldur til að fara eftir þeim reglum. innlendum og 
alþjóðlegum, sem gilda á hverjum tíma um búnað og notkun sendis. 
Stöðinni er úthlutað kallmerki með upphafsbókstöfunum TF. tölnstaf, sem sefur 

til kynna í hvaða landshluta stöðin er staðsett og síðan einn til þrír bókstafir, 
sem eru einstaklingsbundnir. Nýliðum er ávallt úthlutað þremur bókstöfum á 
eftir tölustafnum og skal síðasti bókstafurinn vera N. sem fellur niður eða 
breytist í annan staf, þegar leyfishafi öðlast A-levfi. Hæst or að úthluta félögum 
eða hópnum sérstökn kallmerki til reksturs sameiginlegrar stöðvar enda bótt þeir.
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sem standa að slíkri stöð hafi eigið kallmerki. Í lok slíks kallmerkis skulu 
alltaf vera tveir til þrír bókstafir. 

Kallmerki skal nota reglulega, þegar sent er og við langar sendingar skal nota 
það með stuttu millibili til auðkenningar. 

5. Sending má aðeins fara fram á þeirri tíðni sem ákveðin er í leyfisbréfinu. 

Tíðni stöðvanna, útgeislun og afl eru samkvæmt eftirfarandi töflu: 

  

  

  

  

  

      
  

  

            
  

  

Nýliðal.  A-leyfi B-leyfi C-leyfi Tæknileyfi 

1830—-1850 kHz A1, A8 A1, A8 ER 

A1F1 | 494 Ág, A8J, | ABA, ASH, A3J, 
FIF FIF3 

3500—-3600 kHz A1 A1,F1 A1,F1 

A1F1| Á{ Ág 484 ASH, | At, A3, ABA, ASH, 
3600—-3800 — ASJ, F1 A3J, A5, F1, F3, F5 

7000—7040 kHz A1 A1,F1 A1,F1 

AT.FI | 44 49 ÁSA ASH, | A1, A3, ABA, ASH, 
7040 7100 — | A3J, F1 A3J, A5, F1, F3, F5 

14000--14100 kHz A1,F1 A1,F1 

| AL FÍT 44, 43. ASA, A8H, | AT, A3, A3A, ASH, 
14100—14350 — ASJ, F1 A3J, A5, F1, F3, F5 

21000—-21150 kHz A1 A1,F1 A1,F1 

A1F1 | 4 49 ÁSA ASH, | A1, A8, ABA, ASH, 
21150—-21450 — ASJ, F1 A3J, A5, FI. F3, F5 

28000—-28200 kHz A1,F1 A1,F1 

A1,F1| 44 49 484 ASH, | AT, A3, ABA, ASH, 
28200—-29700 — ASJ, F1 A3J, A5, Fi, F3, F5 

144— 146 MH 
430— 440 Al, A2, A3, A3, ABA, 

ABA, ASH, A3J, ASH, A3J, 1215—1300 — EP 
2900, 9450 | A5, F1, F3, F5 A5, F3, 

| 

Leyft hámarks 

kst fl . 1 síðasta 5 wött |50 wött 200 wött 500 wött 50 wött 

mögnunarstigs         
  

Útsendingar í þessu tíðnisviði skulu fyrst um sinn vera í formi tilraunasendinga og 

má rakstraumsafl inn á útgangsstig ekki fara fram úr 50 W.
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A1 
A2 
A3 

Skilgreining á útgeislunartegundum: 

Ómótuð burðarbylgja (Morse). 
Tónmótuð burðarbylgja (Morse). 
Talmótuð burðarbylgja (DSB). 

ABA Einhliðarbandsmótun (SSB) burðarbylgja minnkuð um 16 dB. 
A3H Einhliðarbandsmótun (SSB) burðarbylgja óminnkuð. 
A3J 
A5—5 

F1 

F3 

Einhliðarbandsmótun (SSB) burðarbylgja minnkuð um 40 dB. 
Sjónvarp (í tíðnisviðum undir 430 MHz má bandbreiddin ekki vera meiri en 
6 kHz). 

Símritun með tíðniskiptilyklingu án notkunar á mótunartíðni, tvenns konar tíðni 
er úlgeislað til skiptis. 

Tiðnimótuð burðarbylgja með tali (hæsta gildi tíðnisveiflu =- 4 kHz undir 144.0 
MHz og 30 kHz fyrir ofan). 
Sjónvarp tíðnimótað (í tíðnisviðum undir 430 MHz má bandabreiddin ekki vera 
meiri en 6 kHz). 

6. gr. 
Einungis þau viðskipti eru leyfð, er fjalla um tilraunirnar sjálfar, þýðingarlitil 
persónuleg mál o. þ. 1, sem annars ern ekki send í skeytum eða símtölum og 
tilkynningar um slys eða hættuástand skv. lið 3 í 5. gr. 
Stöðina má ekki nota til að koma á framfæri eða taka á móti, beint eða óbeint, 
tilkynningum, fréttum, auglýsingum eða verslunartilkynningum eða á nokkurn 
þann hátt, sem orðið gæti til tjóns fyrir hið opinbera eða aðra aðila. Ef tekið 
er óviljandi á móti slíku má hvorki miðla því, né notfæra sér það á nokkurn 
hátt, heldur skal halda því stranglega leyndu. 
Sending skemmti- og fræðsluefnis, efnis til anglýsinga, áróðurs eða þ. u. 1. er 
bönnuð, hvort heldur það á upptök sín á stöðinni sjálfri eða er móttekið frá öðr- 
um stöðvum. 

Leyfishafa er heimilt að bera boð um alvarleg slysatilfelli eða hættuástand, ef 
augljóst er, að þau komist þannig fyrr til viðtakenda heldur en ef þau færu 
eftir venjulegum fjarskiptaleiðum, s. s. um hið almenna símakerfi, radiðstöðvar 

Pósts og síma og stöðvar þeim tengdar (bifreiðar, skip) eða ríkisútvarp/sjónvarp. 

Handhafi leyfisbréfs ber ábyrgð á, að sending eða útbreiðsla gabbneyðarmerkja, 
neyðarkalla eða annarra tilkynninsa í blekkingarskyni eigi sér ekki stað um 
tæki hans. Einnig að boð skv. 3. lið í 5. gr. séu ekki send sem fréttaefni. 
Það er bannað að hafa eða reyna að hafa viðskipti við stöðvar í löndum, þar 
sem amatörviðskipti eða amatörstöðvar eru ekki leyfðar. 

Stöðin má ekki trufla önnur radióviðskipti eða starfsemi opinberra stofnana. 
Kostnaður við að losna við slíkar truflanir skal eigandi sendisins greiða, hvort 

heldur sem um er að ræða nauðsynlegar breytingar á sendinum eða stöðinni 
sem trufluð er. 

7. gr. 
Dagbók skal haldin fyrir stöðina, þar sem skrifað er, hvenær sending byrjar og 

hvenær hún hættir og við hvaða stöðvar skipt er á Morsen og tali og yfirleitt allt, 
sem gildi hefur til að dæma um notkun sendisins. 

Leyfishafi er einnig skyldur til, hvenær sem er, að gefa þær upplýsingar, sem 
Póstur og sími kynni að æskja, varðandi rekstur stöðvarinnar. 

B 129
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8. gr. 
Ef radióáhugamaður fær einhvern grun um, að stöð, sem hann hlustar á, hafi 

ólögleg viðskipti, ber honum skylda til að tilkynna Pósti og síma og félagssamtökum 
sínum það tafarlaust og eftir því sem hægt er að staðsetja hinn ólöglega sendi og 
tilkynna Pósti og síma árangur af athugun sinni. Einskis endurgjalds getur radið- 
áhugamaður krafist fyrir vinnu sína af þessu tilefni nema sérstaklega sé um það 
samið. 

9. gr. 
Við útgáfu leyfis greiðist leyfisbréfagjald. 
Leyfið veilir heimild til notkunar sendistöðvarinnar á föstum aðsetursstað 

leyfishafa. Leyfishafi skal tilkynna Pósti og síma aðsetursskipti þegar í stað. 
A-, B-, C- og T-leyfishöfum er heimil notkun sendistöðvar á tímabundnum 

aðsetursstað, en Pósti og síma skal tilkynnt um aðsetursbreytingu áður en hún fer 
fram. Nýliðar, sem óska eftir slíkum tímabundnum flutningi skulu sækja um undan- 
þágu með a. m. k. þrigsja vikna fyrirvara. 

Við notkun sendistöðvarinnar á tímabundnum aðsetursstað, skal leyfishafi bæta 
aftan við kallmerki sitt skástriki og númeri þess svæðis, sem aðsetursstaðurinn er á. 

A-, B-, G- og T-leyfishafar hafa heimild til notkunar far- og burðarstöðva innan 
Íslenskrar lögsögu. Við notkun farstöðvar skal leyfishafi bæta aftan við kallmerki 
sitt skástriki og bókstafnum M en við notkun burðarstöðvar skástriki og bók- 
stafnum P. 

Póstur og sími getur veitt leyfi til IRA eða hóps amatöra til reksturs sameigin- 
legrar stöðvar. Umsóknir þar að lútandi skulu berast Pósti og síma ásamt umsögn 
IRA. Einn leyfishafi skal vera ábyrgur fyrir starfsemi stöðvarinnar og skal gefa út 
leyfisbréf fyrir stöðinni í samræmi við leyfisbréf hans. Slíkt leyfi er að jafnaði ekki 
veitt öðrum en C-levfishöfum. Handhafa amatörleyfis er heimilað að starfrækja 
slíka stöð, innan þeirra takmarka, er leyfi hans setur. 

Óski leyfishafi eftir að nota sendistöð um borð í íslenskum farkosti utan 
íslenskrar lögsögu, skal hann senda Pósti og síma umsókn þar að lútandi. 

Leyfishafi skal ávallt sæta þess, að notkun stöðvarinnar sé í fullu samræmi 
við leyfisbréf hans. 

10. gr. 
Eftirlitsmenn Pósts og síma geta, hvenær sem er, skoðað stöðina og radióefni 

það, sem leyfihafi hefur undir höndum. Komi í ljós við slíka skyndiskoðun einhverjir 
gallar á útbúnaði eða notkun stöðvarinnar, fellur leyfið fyrirvaralaust úr gildi og 
skal leyfishafi sæta ábyrgð skv. lögum. 

11. gr. 
Þegar Póstur og sími telur það nauðsynlegt, má loka stöðinni eða takmarka 

notkun hennar, og einnig má afturkalla leyfið. Greidd leyfisgjöld endursreiðast ekki. 

12. gr. 
Leyfið fellur fyrirvaralaust niður, ef: 

um brot á reglunum er að ræða, 
handhafi leyfisins hættir að vera íslenskur ríkisborgari, sjá þó 13. gr. 

c. leyfisgjald er ekki greitt á réttum tíma, sjá einnig 10. gr. 

s
p
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13. gr. 
Póstur og sími getur, um skemmri eða lengri tíma, veitt undanþágu frá framan- 

greindum ákvæðum til erlendra ríkisborgara, enda sé tryggt, að fyrir liggi fullnægj- 

andi réttindi íslenskra ríkisborgara í viðkomandi landi að þessu leyti. 

T. Slík undanþága er háð eftirfarandi skilyrðum: 
a) Umsókn skal vera skrifleg os send til Pósts og síma eigi síðar en 3 mánuðum 

áður en umsækjandi hyggst taka til starfa. Afgreiðslutími slíkra umsókna 
er allt að tveir mánuðir og skal á þeim tíma m. a. leitað álits TRA. 

hb) Umsækiandi skal hafa gildandi amatörleyfi frá heimalandi sínu samsvar- 
andi A-, B-, C- eða T-leyfi og skal bað, eða greinilegt afrit þess, fylgia um- 

sókninni ásamt greinargóðum upplýsingum um tækjabúnað þann, er hann 
hyggsst nota hérlendis. 

ce) Starfsleyfi mmsækjanda takmarkast af ákvæðum bessara reglna, cn skal þó 

eigi vera viðfækara en hann hefur heimild fyrir í heimalandi sinu samkvæmt 
leyfisbréfi og ákvæðum þarlendra reglna. 

d) Leyfishafi skal nota kallmerki það. er honum hefur verið úthlutað í heima- 

landi sínn að viðbættum bókstöfunum TF. aðskildum frá kallmerkinu með 
hrotastriki t.d. WASKA/TF. LGSHR/TF 0. s. frv. 

e) Að öðru leyti en tekið er fram hér, er leyfishafi skuldbundinn öllum öðrum 
ákvæðum þessara reglna og ber að haga sér samkvæmt því. 

TI. Erlendur ríkisborgari, getur sótt um að gangast undir íslenskt radiðáhugamanna- 
próf enda hafi hann haft fasta búsetu hér á landi í heilt ár. Viðkomandi hlítir 
þá þessari reglugerð eins og íslenskur ríkisborgari. Leyfið gildir aðeins á Íslandi. 

14. gr. 
Leyfið gildir aðeins á friðartímum. Á ófriðartímum er leyfishafi skyldur til, ef 

bess er krafist, að afhenda stjórnvöldum umráð yfir radióbúnaði sínum eða láta 
innsigla hann. 

15. gr. 
AS öðru leyti en því, er tilgreint er hér að framan, her leyfishafa að haga sér 

samkvæmt lögum og reglugerðum varðandi fjarskiptatæki og raforkuvirki, gildandi 
á hverjum tíma. 

16. gr. 
Brot á reglum þessum varða viðurlögum samkvæmt lögum nr. 30 927. iúíní 1941, 

um fjarskipti. 

Reglur þessar, sem settar eru samkvæmt 1. nr. 30 27. júní 1941, um fjarskipti, 

sbr. 4. gr. reglugerðar nr. 70 9. maí 1942, um stjórn, rekstur og eftirlit fjarskipta- 
mála, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað. Jafnframt falla úr gildi 
reglur um sama efni, nr. 193 6. maí 1977 og reglur nr. 477 8. nóvember 1979, um 
breytingn á þeim. 

Samgönguráðuneytið, 29. október 1981. 

Steingrímur Hermannsson. 

Birgir Guðjónsson.
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REGLUGERÐ 

um gatnagerðargjöld á Selfossi. 

I. KAFLI 

Gatnagerðargjöld A. 

Þátttaka lóðarhafa í kostnaði við að gera undirbyggða götu með tilheyrandi lögnum. 

1. gr. 
Af öllum nýbyggingum svo og stækkunum eldri húsa, hvort sem er á eignar- 

eða leigulóðum á Selfossi, skal greiða gatnagerðargjald til bæjarsjóðs skv. gjald- 
skrá þessari. 

2. gr. 
Af hverjum rúmmetra húss greiðist ákveðinn hundraðshluti byggingarkostnaðar 

pr. rúmmefra eins og hann er hverju sinni á vísitöluhúsinu skv. útreikningi Hag- 
stofu Íslands, svo sem hér segir: 

Einbýlishús með eða án tvíbýlisaðstöðu allt að 650 mð .... 5% 
Sama rými umfram 650 m3 .........0..20. 000... 7% 
Kaðhús og tvíbýlishús .........0.....0 0 2,5% 
Fjölbýlishús ..............0 1,5% 
Iðnaðarhús í skálabygsingsu á einni hæð stærra en 2000 mö 

kr. 235,00 pr. m? lóðar ...........0..... 000... 1,75% 
Sama, stærð undir 2000 mö? - kr. 235,00 pr. m? lóðar ...... 2% 
Verslunar-, skrifstofu- og iðnaðarhús ...............0..0... 3% 
Opinberar byggingar ............0..00..0.200 0... 5% 
Annað húsnæði .............00%......022 00 4% 

Rúminál húss skal reikna frá neðstu grunnplötu. Næsta hæð undir þaki (ekki 
portbyggt íbúðarris) skal aldrei teljast minni að rúmmáli (við útreikning gjalda) 
en flatarmál hennar margfaldað með 3,30. 

Af bílageymslum og öðrum útihúsum á íbúðarlóðum skal greiða hálft gjald 
þeirrar húsgerðar, sem á lóðinni er. 

Af gluggalausu kjallararými íbúðarhúsa, sem myndast þegar hagkvæmara er, 
að mati bygginganefndar, að grafa út grunn en fylla hann upp, skal aðeins greiða 
25% af venjulegu rúmmetragjaldi, enda sé aðeins sengt í húsrýmið innan frá. 

3. gr. 
Ef lóðarhafi rífur á eigin kostnað gamalt íbúðarhús til þess að byggja nýtt á 

sömu lóð skal lækka gjald skv. 2. gr. vegna nýja hússins, um þá upphæð, sem svarar 
til rúmmáls hússins, sem rifið var. Lækkun gjaldsins getur þó aldrei orðið meiri en 
nemur greiðslu skv. 2. gr. 2 

4. gr. 
Gjald samkv. 2. gr. skal reikna miðað við bygsingarkostnað vísitöluhússins þann 

dag, sem teikning er samþykkt í bygginganefnd. Sé um blandaða notkun húsnæðis 
að ræða skal reikna gjaldið eftir viðkomandi liðum. 

Sé veitt byggingarleyfi fyrir breytingu eða endurbyggingu húsnæðis, sem felur 
í sér breytta notkun þess, þannig að húseignin eða hluti hennar færist í hærri gjald- 
flokk skal greiða gjald af hinu breytta húsnæði, sem nemur mismun á gjaldinu 
reiknuðu af hinu breytta húsnæði fyrir og eftir breytingu.
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5. gr. 
Gjald skal áætla, þegar lóðarúthlutun fer fram og skal greiða 50% þess innan 

eins mánaðar frá úthlutun. Eftirstöðvar falla í gjalddaga, þegar byggingarleyfi er veitt 
og skal greiða það eigi síðar en innan eins mánaðar frá gjalddaga. 

Þegar byggt er á eignarlóð, áður veittri lóð eða eldra hús er stækkað, skal greiða 
allt gjaldið þegar byggingarleyfið er veitt. 

Bæjarráði er heimilt að víkja frá ákvæðum þessarar greinar og veita greiðslu- 
frest, ef um er að ræða umfangsmiklar byggingarframkvæmdir eins aðila. 

6. gr. 
Sé gatnagerðargjald ekki greitt í samræmi við ákvæði 5. gr. fellur lóðarúthlutun 

sjálfkrafa úr gildi og getur bæjarráð þá úthlutað lóðinni á ný. 

7. gr. 
Óski lóðarhafi að skila lóð á hann rétt á endurgreiðslu á greiddu gatnagerðar- 

gjaldi, þ. e. sömu krónutölu og hann hafði greitt. Heimilt er bæjarráði að fresta 
endurgreiðslu uns lóðin hefur verið veitt að nýju, þó ekki lengur en 12 mánuði frá 
því að lóðinni er skilað. Sama gildir ef lóð er tekin af lóðarhafa vegna vanefnda 
hans á skilmálum. Sé heimild til að fresta endurgreiðslu notuð skal bæjarsjóður 
greiða lóðarhafa almenna innlánsvexti af innistæðu hans frá því lóðinni var skilað 
eða hún af honum tekin. 

8. gr. 
Verði breyting á byggingarkostnaði vísitöluhússins á þeim tíma, sem líður frá 

því 50% greiðslan skv. 5. gr. er innt af hendi og til þess dags, sem teikning er sam- 
þykkt skal umreikna þá greiðslu í sama hlutfalli og breyting á byggingarkostnaði 
hefur orðið. Umreikningur þessi skal þó aldrei valda meiri breytingu en svarar til 
breytingar á byggingarkostnaði vísitöluhússins innan þess tímafrests, sem úthlut- 
unarskilmálar veita til þess að leggja fram teikningar til samþykkta í bygginganefnd. 

Falli byggingarleyfi úr gildi og verði endurnýjað síðar skal reikna gjaldið að 
nýju en áður greitt gjald kemur til frádráttar, þ. e. sama krónutala og greidd 
hafði verið. 

II. KAFLI 

Gatnagerðargjöld B. 

Þátttaka lóðarhafa í kostnaði við að Sera gangstétt og bundið slitlag á götu. 

9. gr. 
Af öllum húsum, nýbyggingum og stækkunum eldri húsa, hvort sem er á eignar- 

eða leigulóð á Selfossi, skal greiða gatnagerðargjald til bæjarsjóðs skv. gjaldskrá 
þessari. 

10. gr. 
Af hverjum rúmmetra húss greiðist ákveðinn hundraðshluti byggingarkostnaðar 

pr. rúmmetra eins og hann er hverju sinni á vísitöluhúsinu skv. útreikningi Hagstofu 
Íslands, svo sem hér segir: 

Einbýlishús með eða án tvíbýlisaðstöðu „00.00.0000... 1,5% 
Raðhús og tvíbýlishús .................00.000000 00 1,15% 
Fjölbýlishús .............00000.000 00. 0,75% 
Atvinnuhúsnæði ..........00.0.0...000 0,75% 
Opinberar byggingar ..................0.00. 0000 1,5% 

Rúmmál húss reiknast með sama hætti og skv. 2. gr.
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li. gr. 

Gatnagerðargjald skv. 10. gr. miðast við byggingarkostnað vísitöluhússins á 

þeim tíma, sem lokaframkvæmdir við lagningu bundins slitlags fer fram. Nú verður 

hús byggt við þegar fullgerða götu og skal þá miðað við byggingarkostnað, þegar 

teikning er samþykkt í bygginganefnd. 

Gatnagerðargjald skv. 10. gr. fellur í gjalddaga einum mánuði eftir að fram- 

kvæmdum við tiltekna götu eða götukafla, öðrum en lagningu gangstétta, er lokið 

eða einum mánuði eftir samþykkt teikningar, ef um hús við fullgerða götu er að ræða. 

Heimilt er þó gjaldanda að greiða 66% gjaldsins með þremur jöfnum greiðslum 

1. júlí ár hvert næstu 3 ár á eftir, enda séu þá greiddir sömu vextir og af lánum 

Byggðasjóðs á hverjum tíma. 

Heimilt er gjaldanda að halda eftir 10% gjaldsins uns gangstétt hefur verið lögð 

við hús hans. 
Heimilt er bæjarráði að veita afslátt eða fella niður gatnagerðargjöld af fasteign- 

um þeirra eigenda, sem náð hafa 67 ára aldri, og þeirra, sem eiga við langvarandi 

sjúkdóma eða örorku að stríða. 

Verði fasteign sem afslátt hefur fengið eða niðurfellingu á gatnagerðargjaldi 

seld, skal bæjarráði heimilt að leggja á gjaldið eins og það var þegar álagning fór 

fram, með áorðnum vísitölubreytingum, enda sé kvöðinni þinglýst á viðkomandi 

fasteign. 

12. gr. 

Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem það er lagt á og gengur 

það ásamt vöxtum fyrir öllum veðkröfum, sem á eigninni hvíla og tekur einnig til 

vátryggingarfjár hennar. 
Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Selfosskaupstaðar 

staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51 16. maí 1974 um gatnagerðargjöld, til 

þess að öðlast gildi þegar í stað. Jafnframt er úr gildi felld reglugerð nr. 44 13. 

febrúar 1976. 

Félagsmálaráðuneytið, 28. október 1981. 

F.h.r. 

Jón 8. Ólafsson. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 627. 29. október 1981. 
REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 120 frá 18. maí 1972 um Iönþróunarsjóð. 

1. gr. 

1. gr. orðist svo: 

Heiti sjóðsins er Iönþróunarsjóður (Nordisk Industrialiseringsfond for Island). 

Heimili sjóðsins og varnarþing er í Reykjavík. Stofnaðilar sjóðsins eru ríkisstjórnir 

Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar. Stofnaðilar hafa gert með sér 

sérstakan stofnsamning fyrir sjóðinn dags. 12. desember 1969, og viðbótarsamning 

við stofnsamning, dags. 29. apríl 1980, og eru þeir birtir sem fylgiskjöl með lögum 

sjóðsins nr. 9 frá 13. febr. 1970, sbr. lög nr. 43 frá 23. maí 1980, og hafa ákvæði 

þeirra lagagildi hér á landi.
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2. gr. 
3. gr. orðist svo: 
Stofnfé sjóðsins skal vera jafnvirði 14 milljóna Bandaríkjadollara, sem stofn- 

aðilar leggja fram skv. stofnsamningi frá 12. desember 1969. Ábyrgð Danmerkur, 
Finnlands, Noregs og Svíþjóðar á skuldbindingum sjóðsins er takmörkuð við hlut- 
deild þeirra í stofnfénu á hverjum tíma. Ísland er á sama hátt ábyrgt fyrir skuld- 
bindingum sjóðsins með sínum hluta stofnfjárins og ber auk þess eitt ábyrgð á þeim 
skuldbindingum umfram stofnféð, sem sjóðurinn kann að taka á sig vegna ábyrgða 
og lántöku. 

3. gr. 
5. gr. orðist svo: 
Sjóðurinn starfar að verkefni sínu með því: 

a) að veita lán til ákveðinna verkefna, annað hvort einn eða í samvinnu við aðra 
aðila, 

b) að ábyrgjast lán sem veitt eru af öðrum aðilum. 
Fé til lánveitinga fær sjóðurinn af stofnfé sínu, tekjum og með lántökum og skulu lánveitingar ákveðnar í samræmi við viðurkennd banka- og efnahagsleg sjónarmið. Sjóðurinn skal stefna að því að tryggja eðlilega ávöxtun stofnfjárins og þess er hann tekur að láni og forðast ónauðsynlega áhættu. 
Í sérstökum tilvikum er heimilt að veita lán með sérlega hagstæðum kjörum eða framlög, m. a. til tækniaðstoðar, rannsókna, vöruþróunar, hönnunar og markaðs- athugana. Slík lán eða framlög mega ekki nema meira samtals en 10% af stofnfénu. Frá og með árinu 1980 er í sama tilgangi heimilt að ráðstafa til viðbótar 10% af eigin fé sjóðsins eins og það verður í byrjun ársins 1980, auk 10% af rekstrarafgangi hvers árs, í fyrsta skipti af rekstrarafgangi ársins 1980. 
Lán, framlög eða ábyrgðir má veita til fyrirtækja í einkaeign eða í eigu opin- berra aðila og til fjárfestingarlánasjóða, sem hafa sama tilgang og sjóðurinn. 
Sjóðurinn skal hafa náið samstarf við íslenskar lánastofnanir sem veita lán til 

iðnaðar. 

4. gr. 
10. gr. orðist svo: 
Stjórn sjóðsins tekur ákvarðanir um málefni hans, en í því felst m. a.: 

a) að taka ákvarðanir um lánveitingar og setja lágmarksskilyrði fyrir þeim, og um 
ábyrgðir, sem veita á; 

b) að taka ákvarðanir um lántökur; 
c) að taka ákvarðanir um vaxta- og útlánskjör sjóðsins; 
d) að ráða framkvæmdastjóra að fengnum tillögum framkvæmdastjórnar; 
e) að setja framkvæmdastjóra starfsreglur með erindisbréfi eftir tillögum fram- 

kvæmdastjórnar; 
f) að fela framkvæmdastjórninni eftir því, sem hún telur heppilegt, að taka ákvarð- anir um starfsemi sjóðsins, þ. m. t. lánveitingar; 
8) að skipa tvo menn til að endurskoða bókhald og reikninga sjóðsins og skal annar þorra vera löggiltur endurskoðandi og hinn aðalendurskoðandi Seðlabanka slands; 
h) að úrskurða reikninga sjóðsins og taka ákvarðanir um ráðstöfun tekjuafgangs, svo og um afskriftir krafna sjóðsins, að fengnum tillögum framkvæmdastjórnar.
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5. gr. 
12. gr. orðist svo: 
Verkefni framkvæmdastjórnar eru einkum þessi: 

a) að gera tillögur til sjóðsstjórnarinnar um þau mál, er sjóðsstjórnin tekur 
ákvörðun um, þar á meðal um lántökur, lánveitingar, framlög, ábyrgðir, ráð- 

stöfun tekjuafgangs og afskriftir; 
b) að gera tillögu um ráðningu framkvæmdastjóra; 
c) að taka ákvarðanir um starfsemi sjóðsins, þar með talið lánveitingar og framlög, 

eftir því sem sjóðsstjórnin felur henni, sbr. 10. gr.; 
d) að afgreiða lánveitingar og ábyrgðir skv. samþykktum sjóðsstjórnar; 
e) að undirrita skjöl sjóðsins, hafa umsjón með rekstri hans og starfsemi; 

f) að vinna að því í samstarfi við sjóðsstjórnina, að tilgangi með stofnun sjóðsins 

verði sem best náð. 

6. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt tillögum stjórnar Iönþróunarsjóðs og 

með heimild í lögum nr. 9 frá 13. febrúar 1970 með áorðnum breytingum skv. lögum 

nr. 43 frá 23. maí 1980, öðlast þegar gildi. 

Iðnaðarráðuneytið, 29. október 1981. 

Hjörleifur Guttormsson. 
Páll Flygenring. 

Nr. 628. 28. október 1981. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 278 1. júlí 1979 fyrir Fiskveiðasjóð Íslands 

um lánaflokka, sbr. reglugerð nr. 451/1979, reglugerð nr. 331/1980, 

reglugerð nr. 617/1980 og reglugerð nr. 232/1981. 

1. gr. 
Á eftir ákvæði til bráðabirgða í reglugerðinni komi svohljóðandi grein: 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Stjórn sjóðsins hefur stofnað til nýs lánaflokks vegna breytinga á kjörum lána 

fiskiskipa úr sjóðnum og er ákvæði þetta sett til staðfestingar þessa flokks og 

skilmála hans. 
Skilyrði þess, að aðili eigi kost á láni skv. bráðabirgðaákvæði þessu er að hann 

hafi áður fengið lán úr sjóðnum með veði í fiskiskipi þar sem 27% eða 42% af 

heildarlánsfjárhæð voru bundin vísitölu byggingarkostnaðar, en slík lán voru af- 

greidd á tímabilinu 28. apríl 1978 til 23. júní 1980. 

Lánin skuli miða að því að breyta hlutfalli áður afgreiddra vísitölulána, þannig 

að það verði 10% í stað 27% eða 42%. 

Lánsfjárhæð skv. ákvæði þessu skal þannig ákveðin: 

a) (v/27% lána) 17/27 hlutar af nafnverði ógjaldfallins höfuðstóls, eins og hann 

er 2. nóvember 1981, margfaldaðir með byggingarvísitölu á afgreiðsludegi hins 

nýja láns deilt með byggingavísitölu á afgreiðsludegi eldra láns.
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b) (v/42% lána) 32/42 hlutar af nafnverði ógjaldfallins höfuðstóls, eins og hann 
er 2. nóvember 1981, margfaldaðir með byggingarvísitölu á afgreiðsludegi hins 
nýja láns deilt með byggingarvísitölu á afgreiðsludegi efra láns. 

Andvirði hinna nýju lána gengur til lækkunar á ógjaldföllnum höfuðstól þeirra 
lána, sem breyta skal. 

Hin nýju lán skulu tryggð með 1. samhliða veðrétti í viðkomandi fiskiskipi og 
vera með þeim kjörum, sem í gildi verða á almennum skipalánum í sjóðnum á af- 
greiðsludegi þeirra. Heimili er stjórn sjóðsins þó, að krefjast frekari irygginga ef 
hún telur það nauðsynlegt. Gjalddagar lána þessara skulu vera Í. maí og 1. nóvember 
ár hvert. Síðasti gjalddagi hinna nýju lána skal vera á sama ári og síðasti gjalddagi 
þeirra lána sem breyta skal. 

Umsóknir um lán þessi skulu hafa borist sjóðnum eigi síðar en 31. desember 
1981 og skal afgreiðslu þeirra vera lokið fyrir 1. apríl 1982. 

2. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 44 25. maí 1976, um Fiskveiðasjóð 

Íslands til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 28. október 1981. 

Steingrímur Hermannsson. 

Jón L. Arnalds. 

2. nóvember 1981. Nr. 629. 

REGLUGERÐ 

um einkennisfatnað fangavarða. 

1. gr. 
Einkennisfatnaður fangavarða í fangelsum og vinnuhælum skal vera sem hér 

segir: 

1. Húfa skal vera úr hvítu efni með 5 em breiðri uppistandandi gjörð, 5 cm breiðri 
reisn, kringlóttum hvítum flötum kolli, sljáleðursskyggni og hökuól, er fest sé 
á gjörðina með tveimur einkennishnöppum af minni gerð. Á gjörðinni skal vera 
svartur borði úr upphleyptu efni. Framan á borðanum og upp á reisnina skal 
vera skjaldarmerki Íslands úr málmi, gyllt, 4 em á hæð. 

2. Jakki skal vera úr svörtu klæðisefni, með venjulegum kraga einhnepptur með 
þremur einkennishnöppum af stærri gerð. Á jakkanum skulu vera tveir hliðar- 
vasar og einn brjóstvasi vinstra megin. Einnig skulu vera íveir innri brjóstvasar. 

3. Vesti skal vera úr sama klæðisefni og jakkinn með fjórum vösum, hneppt með 
einfaldri röð einkennishnappa af minni gerð, 5 að tölu. 
Buxur skulu vera úr sama klæðisefni án uppbrota, með fjórum vösum. 
Kápa skal vera úr svörtu rykfrakkaefni, einhneppt, fóðruð, hnésíð og með 
tveimur vösum. 

6. Frakki skal vera úr svörtu frakkaklæði, einhnepptur með 4-5 einkennishnöpp- 
um og rennilás innra, gærufóðraður, % hnésíður með loðkraga og tveimur 
vösum. 

R
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Skyrtur skulu vera úr ljósbláu efni, með axlaborða. 

Hálsbindi skulu vera svört. 

Fangaverðir skulu nota svartan skófatnað og klæðast svörtum sokkum ef þeir 

eru í lágum skóm. 

2. gr. 
Einkennismerki skulu vera: 

Einkennishnappar, gylltir með upphleyptri mynd af merkinu „hönd og auga“. 

Þeir eru í tveimur stærðum, minni 16 mm og stærri 21 mm í þvermál. 
Húfumerki, gyllt skjaldarmerki Íslands, 4 cm á hæð. 

3. gr. 
Stöðueinkenni skulu vera: 

. Auðkennisnúmer. Stafir númeranna eru gylltir, 19 mm á hæð. Þau skulu borin 
í jakka fyrir ofan brjóstvasabrún, í vesti eða í skyrtu á sama stað vinstra megin 
og í frakka og kápu á svipuðum stað vinstra megin. 

Auðkennisnúmer skulu allir starfsmenn bera aðrir en forstöðumaður og 

skulu þau ávallt vera sýnileg. 
Starfsaldur skal ráða röð númera þannig að sá fangavörður sem lengstan 

hefur starfsaldur skal bera lægsta númerið. Þar sem starfsaldur er jafn skal 

lífaldur ráða. 
Ein sjálfstæð númeraröð skal vera við hvert fangelsi eða vinnuhæli. 

Stöðueinkennisplötur, gylltar 21 mm X 7 mm að stærð. Þær bera flokksstjórar 

festar langsum í gegnum brjóstvasabrún. 
Stöðueinkennisstjörnur, gylltar 5 arma, 10 mm hver armur. Varðstjórar og 

aðstoðaryfirfangaverðir skulu bera eina stjörnu í gegnum brjóstvasabrún, yfir- 

fangaverðir tvær stjörnur og forstöðumenn skulu bera þrjár stjörnur. 
Forstöðumenn annast úthlutun stöðueinkenna. 

4. gr. 
Fangaverðir skulu klæðast einkennisbúningi við dagleg störf í fangelsinu. 

Heimilt er þeim sem hafa umsjón með útivinnu fanga að klæðast hlifðarfötum 
utanyfir einkennisbúning. Heimilt er að veita undanþágu frá notkun einkennis- 
búninga í vinnuhælum, ef aðstæður eru þannig að slíkt sé æskilegt að mati ráðu- 

neytisins. 

5. gr. 

Fangaverðir í fullu starfi sem ráðnir eru til a. m. k. eins árs í fasta stöðu, skulu 
fá afhent ókeypis einkennisföt sem hér segir: 

1. Í upphafi starfs fái þeir tvenn einkennisföt, en síðan ein á 12 mánaða fresti. 
Með einkennisfötum er hér átt við einn jakka, eitt vesti, tvennar buxur, tvær 
skyrtur og eitt bindi. 

2. Í upphafi starfs fái þeir kápu og frakka. Síðan fái þeir kápu á 12 mánaða fresti 
en á 36 mánaða fresti fái þeir frakka í stað kápu. 

3. Húfu fái þeir í upphafi starfs og síðan á 36 mánaða fresti eða oftar telji yfirmaður 
þess þörf. 

Þeir sem ráðnir eru til afleysinga eða til þriggja mánaða skulu fá afhent ókeypis 
ein einkennisföt, sbr. 1. tl. 1. mgr., eina kápu og húfu. 

Forstöðumenn skulu sjá um að láta starfsmönnum í té einkennisfatnað eftir 
tilvísun ráðuneytisins. Þeir skulu halda skrá yfir afhentan eikennisfatnað.
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6. gr. 
Venjulegt viðhald einkennisfatnaðar annast starfsmenn sjálfir. Þeir skulu þó 

fá greiddar tvær fatahreinsanir á ári, svo og aðrar hreinsanir á fatnaði sem forstöðu- 
maður telur þörf á vegna sérstakra atvika. Meiriháttar tjón á einkennisfatnaði skal 
bæta sérstaklega. 

7. gr. 
Þegar fangavörður lætur af starfi skal hann skila þeim einkennisfatnaði sem 

hann fékk síðast afhentan, svo og húfum og einkennum. 
Einkennisfatnaður sem fastráðinn fangavörður hefur fengið afhentan og hann 

hefur notað í meira en tvö ár, telst eign hans að liðnum tveimur árum frá afhendingu. 

8. gr. 
Einkennisföt þau sem fangaverðir nota við gildistöku reglugerðar þessarar er 

heimilt að nota til ársloka 1983. 

9. gr. 
Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt 13. gr. laga nr. 38/1973 um fangelsi og 

vinnuhæli, öðlast gildi 1. janúar 1982. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2. nóvember 1981. 

Friðjón Þórðarson. 
  

Þorsteinn A. Jónsson. 

30. október 1981. Nr. 630. 
ATGLÝSTNG 

vm oialdskrá fyrir anndstaði í Ravkiavík. 

Einstakir miðar, fullorðnir ........0...0.00.. kr. 7,00 
Einstakir miðar. börn „...........00.002 0000 —  3.00 
10 miða kort, fullorðnir ...........0...0 000. — 44.00 
10 miða kort, börn .........000.000.. 0000. — 13.00 
10 miða kort, aldraðir ............0.0.0.0.0 0000 — 22.00 

Gufubað ................22.200 0. en — 12,00 
Leiga á handklæðum og skýlum .......0.0.0.0000 0000. — 6.00 
10 miða kort sundfélasa 18 ára og eldri .............. — 14,00 

10 miða kort sundfélaga ynsri en 16 ára ............ — "7,00 

Gialdskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 32 7. maí 1928 til þess 
að öðlast gildi þesar í stað. 

Jafnframt er úr gildi felld sialdskrá nr. 469 31. júlí 1981. 

Félagsmálaráðuneytið. 30. október 1981. 

F.h.r. 

Jón S. Ólafsson.   
Jón Sigurpálsson,



Nr. 631. 1034 30. október 1981. 

AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútveosráðunevtisins á verðsrundvelli á bræðslusíldar- 

afurðum fyrir tímabilið frá upphafi síldarvertíðar í haust til 

21. desember 1981. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 
og samkvæmt tillögum stjórnar Verðiöfnunarsjóðs, hefur ráðunevtið staðfest eftir- 

farandi verðsrundvöll á bræðslusíldarafurðum fyrir tímabilið frá upphafi síldar- 
vertíðar í haust til 31. desember 1981: 

Síldarmjöl $ 850 á próteineiningu í lest. 

Síldarlýsi % 520,00 fyrir hverja lest. 

Verðhil verður ekkert. 
Greiðslur í eða úr sjóðnum nema 65% af verðbreytingu frá grundvallarverði af 

miðlinn en 50% af lýsinu. 
Verðið miðast við cif. og gerist upp á viðskiptagengi (skilagengi) eins og það 

verður á hverjum tíma. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 30. október 1981. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds.   
Kristín Maanússon. 

Nr. 632. 30. október 1981. 

ATOTÝSTING 

nm sfaðfastinon siávarútvarsráðunavtidina á verðsrundvelli á fiskmiðli fyrir 

framleiðslufímahilið frá 1. oktáher til 81. desember 1981. 

Með skírskotun tillaga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 
og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsióðs, hefur ráðunevtið staðfest eftir- 

farandi verðgrundvöll á fiskmjöli fyrir framleiðslutímabilið frá 1. október til 31. 
desember 1981: 

Fiskmiðl $ 850 á próteineiningu í lest. 

Verðhil verður ekkert. 
Greiðslur í eða úr sióðnum nema #5% af verðhreytinsnm frá grundvallarverði. 
Verðið miðast við eif. og gerist upp á viðskiptagansi (skilagensi) eins og það 

verður á hverjum tíma. 

Sjávarítvegsráðnneytið, 30. október 1981. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds.   
Kristin Magnússon.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um notkun eiturefna og hættulegra efna í landbúnaði 
og garðyrkju og til útrýmingar meindýra, nr. 132/1971. 

1. gr. 
1. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Ákvæði reglugerðar þessarar taka til plöntulyfja, örgresisefna, stýriefna og út- 

rýminsarefna til nota í landbúnaði og til útrýmingar meindýra. 
Plöntulyf eru hvers konar efni oe efnasamsetningar, sem ætluð eru til varnar 

gegn sjúkdómum eða skemmdum í lifandi plöntum eða plöntuhlutum af völdum 
sýkla (bakteríur, sveppir, veirur o. s. frv.), skordýra. lindýra eða annarra smádýra. 

Örgresisefni eru hvers konar efni og efnasamsetningar, sem ætluð eru til þess að 
deyða plöntur, draga úr vexti þeirra eða hefta hann. 

Stýriefni eru efni og efnasamsetningar, sem sérstaklega ern ætluð til þess að 
stýra vexti nytjaplantna eða hluta heirra (hraða eða seinka vexti) eða til að draga 
úr öndun og spírun plantna eða plöntuhluta í savmslu. 

Útrýmingarefni eru hvers konar efni og efnasamsetningar, sem ætluð eru til þess 
að veria unpskorinn jarðarsróðnr eða aðrar fæðutesrndir skemmdum af völdum 
sýkla (bakteríur, sveppir. veirnr o. s. frv.), skordýra. Tindýra, nagdýra eða annarra 
dýra með heitt eða kalt hlóð, er neyta uppskorins jarðargróðurs eða annarra fæðu- 
tegunda sér til lífs og Hmeunar os meindýr teliast. Útrýmingarefni ern enn fremur 
efni og efnasamsetningar, sem notuð ern fil besc að evða hvers konar meindýrum á 
víðavangi. í híbýlum manna, neninsshúsnm. húshúnaði. farartækinm, vörnskemmum 
o. s. frv. Til útrýminsarsfna teliast einnis aflífunarefni. en það eru efni, sem sér- 
staklega ern ætluð Hl hess að aflífa húsdýr og nytiadýr. 

Fara skal með efni þessi sem eiturefni eða hættnleg efni (sbr. 1. gr. laga um 
eitnrefni os hættuleg efni). 

Átt er við framansreind efni. hegar að neðan er rætt um efni os efnasamsetn- 
ingar án frekari skýrgreiningar. 

Efni. sem notuð eru til þess að varna skemmdum í triáviði svo sem málning oe 
lakk, tjara, bik og fúavarnarefni ern ekki talin útróminsarefni, Efni og efnasamsetn- 
ingar. sem ætluð eru til þess að varna óbrifum (lýs, flær 0. s. fry.) á húsdýrum og 
nytiadýrum skuln teliast útrýminsarefni. ef ban ern ekki talin í sildandi lvfjaskrá, 
sérlyfiaskrá og öðrum hliðstæðum heimildum. sbr. næstn málsgrein. 

Ákvæði reglugerðar bessarar taka ekki Hl lvfia (mannalvf. dýralyf). sem greind 
eru Í lyfjaskrá. sérlyfiaskrá os öðrum hliðstæðum heimildaritum, enda hátt þan megi 
einnig nota sem plöntnlyf, örsresisefni, stýriefni eða útrýminsarefni. ef þau ern látin 
ýti samkvæmt ákvæðum gildandi lyfjalasa (sbr. reglugerð um serð lyfseðla og af- 
greiðslu lvfia). 

Nú er vafamál, hvort ákvæði reglugerðar þessarar gilda um tiltekin efni eða 
efnasamsetningar, og sker ráðherra há úr að fenginni umsögn eiturefnanefndar. 

2. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 14. sr. laga um eiturefni og hættuleg efni nr. 

85/1968, sbr. einnig lög um breyting á þeim lögum nr. 19/1981 og öðlast þegar sildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 3. nóvember 1981. 

Svavar Gestsson. nn 

Páll Sigurðsson



Nr. 684. 1036 6. nóvember 1981. 

GJALDSKRÁ 

fyrir póstþjónustu. 

Gildir frá 1. desember 1981. 

  

  

  

TEGUND Innan- Norðurlönd Önnur lönd Lönd utan 
SENDINGAR lands í Evrópu Evrópu 

Y) ) | 2) 
Þyngd- Alm. Flug- | Alm. | Flug- | Alm | Flug- 

Hámark stærðar armörk | Burðar- | burðar- | burðar- | burðar- | burðar- | burðar- | burðar- 

og þyngdar g gi. aur. | gj. aur. | gj. aur. | gj. aur. | gj.aur. | gj.aur. | gj. aur. 

Bréf. 20 230 230 a) 280 2) 280 490 
Hámarksstærð: 100 460 460 670 670 1360 
Lengd -| breidd 250 920 920 1340 1340 3670 

-t þykkt 900 mm. 500 1840 1840 2560 2560 6850 

Mesta lengd 600 mm. 1000 2760 3610 4460 4460 13230 
Í ströngum: 2000 1250 1520 1250 1250 15320 

lengd - tvöfalt þvermál 
1040 mm. 
Mesta lengd 900 mm. 
Hámarksþyngd 2 kg. 
Lágmarksstærð: 
90 x 140 mm. Í ströngum: 
Lengd tvöfalt 
þvermál 170 mm. 
Minnsta lengd 100 mm. 
  

  

            
Póstkort. 2) 2) 
Mest 105 < 148 mm 200 200 200 200 250 

Minnst 90 < 140 mm 

Prent. 
Stærð sama og bréfa. 20 200 200 220 200 220 200 250 

(Prentkort, sama stærð 100 290 290 350 310 350 310 630 
og póstkort). 250 470 470 630 550 630 550 1330 
Hámarksþyngd 2 kg. 500 820 820 1420 1000 1420 1000 2650 

Bækur þó 5 kg. 1000 1320 1320 2610 1680 2610 1680 5010 

Burðargjald fyrir prent 2000 1890 2350 4590 2350 4590 2350 10640 

yfir 1000 g til Norðurl. 3000 2900 3520 1300 3520 1300 3520 13480 

er sama og fyrir 4000 3780 4690 10020 | 4690 | 10020 4690 16330 

s„Önnur lönd““ 5000 4710 5860 12730 | 5860 | 12730 5860 19170 

Smápakkar. 100 290 290 350 310 350 310 630 
Stærð sama og bréfa. 250 470 470 630 550 630 550 1330 
Hámarksþyngd Í kg. 500 820 820 1420 1000 1420 „ 1000 2650 

1000 | 1320 1320 2610 1680 2610 | 1680 | „5010 

Innrituð blöð og tímarit. Um afslátt af 
Innritunargjald 1323,00 nýkr. burðargjaldi fyrir 
Stærð sama og bréfa. dagblöð, landsmála- 
a) Til umboðsm. hver blöð og tímarit 

(minnst 50 eintök 500 120 | landssamtaka 
til hvers í einu). stéttarfélaga vísast 
Hámarksþ. 20 kg. til reglugerðar fyrir 

póstþjónustu nr. 

b) Til áskrifenda. 331/1976, grein 
Minnsta gjald: 200 eint. 14.4.1. sbr. breyt- 

Hámarksþyngd ingu á þeirri reglu- | 1) Samanlagt flugg jald og alm. burðargjald. 

500 g hvert eintak. 100 471 | gerð nr. 356 
200 94 | 14. ágúst 1979 6) Bréf og póstkort (LC) eru flutt flugleiðis 
300 136 innan Evrópu án sérstaks fluggjalds. 

400 235 
500 306          
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TEGUND SENDINGAR 
  

  

  
  

  

  

TEGUND SENDINGAR | Burðar- Burðargjald aurar 
|g jald aurar) | 

| | | | Gíróþjónusta (aðeins innanlands). | Almennir bögglar | Þyngdar- | Alm. | Rúmfr. 
Inn- og útborganir (ókeypis af eigin reikn- | (innanlands): mörk | bögglar | broth. 
ingi) „......0..... trrrerrooooooooerssr 1, 810 kg. | aurar | aurar 

{ { 

Póstávísanir. Hámark þyngdar og 1 ' 1100 | 1600 
a. Innanlands og til Norðurlanda: | stærðar (lágmarksst. | | | 

Hámarksupphæð innanlands: 90 x 140 mm): þyngd | 3 | 1400 2100 
15 000 nýkr. | 20 kg mest. Lengd | 
Burðargjald a). almenn póstávísun | 530 þyki 3 m. 5 | 2100 3100 

b). símapóstávísun 2470 esta lengd 1.50 m. 
b. Til annarra landa: | Um burðargj. fyrir 10 | 3300 4900 

Burðargjald ......................... 130 böggla til útlanda | 
Um hámarksupphæð póstávísana til út- veita pósthásin 15 4700 7000 
landa veita pósthásin upplýsingar. upplýsingar. 20 5300 1900 
A | 
Póstkröfur. | rr Í FI Verðbréf og -bögglar. aur: 
Hámarksup P hæð sa og póstávísana ÞE Burðargjald sendingar eftir tegund. | (15 000 nýkr.) eða innborgunar á póstgíró- | A . ; FI þ = Skrásetningargjald ..................... | 520 reikning (upphæð ótakmörkuð). | Tryggingargjald. | Burðargjald sendingar eftir tegund. | Fyri hverjar 500 nýkr. eða minna ii 520 
a. Innanlands og til Norðurlanda: | „É YTir hverjar sy nýkr. rr 

Með póstávísun ........,............. | 1000 Blindraprent: Nýtur frígengis innanl. og til útlanda nema 
Með innb. á póstgíróreikn. (aðeins innanl.) | 710 fluggj. til útlanda. Hámarksþyngd Tkg. nn 

b. Fu arnarra landa | 1120 Loftbréf: Söluverð 50 aurar, auk burðargjalds fyrir 
ðarBjAð orr rr ern almennt bréf af fyrsta þyngdarflokki (280 aurar). 

Má senda flugleiðis til allra landa án viðbótargjalds. 

Ýmis önnur gjöld. 

Talning í verðbréfi innanlands: 520 aurar hver sending. Ábyrgðarg jald „0... 520 aurar 

  

Afturköllan sendingar, breyting á áritun, breyt- 
ing á póstkröfuupphæð, fyrirspurn um sendinga 470 aurar 

  

Hraðboðagjald: (Útburður bréfa og tilkynningar 
um böggla með sérstökum sendimanni, þegar 
eftir komu sendingar á ákvörðunarpósthús). 
Þar sem daglegur útburður er 1120 aurar 

  

Móttökukvittun 290 aurar   
Alþjóða-svarmerki: Söluverð 500 aurar 

Skiptiverð í frímerkjum 280 aurar 

Fyrirframgreiðsla eftir frankóseðli: 470 aurar 

Tollmeðferð bréfa, prents og smápakka: 400 aurar 

Tollmeðferð böggla: 600 aurar 

Gjald fyrir að búa um böggla á ný: 200 aurar 

Geymslagjald böggla: 600 aurar á dag frá 16. degi eftir 
komu bögguls á ákvörðunarpósthús 

Afhending ábyrgðarsendingar með móttökukvittun í eigin 
hendur: Utanlands og innan 290 aurar 

  Greiðsla skaðabóta pósistjórnarinnar 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 112 

fyrir böggul, sem glatast eða eyðileggst. 
nýkr. fyrir glataða ábyrgðarsendingu. b. allt að 750 nýkr 

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. 
  

Pósthólfaleiga. Ársleiga eftir stærð: 27, 44, 53, 68, 81 nýkr. 
Leigutími er eitt ár. Leiga greiðist fyrirfram. 
  

Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt 13. gr. póstlaga nr. 31/1940 svo og samkvæmt 
11. gr. laga nr. 36 frá 1977 um stjórn og starfrækslu póst- og símamála og gengur 
í gildi 1. desember 1981. Samtímis fellur úr gildi gjaldskrá fyrir póstþjónustu nr. 
473 frá 18. ágúst 1981. 

Samgönguráðuneytið, 6. nóvember 1981. 

Steingrímur Hermannsson. 
 



Nr. 635. 

um gjald fyrir tilkynningar o. fl. sem birtist í Lögbirtingablaðinu. 

1038 30. október 1981. 

AUGLÝSING 

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. Fyrir tilkynningu um skrásetningu hlutafélaga og samvinnufélaga 

2. Fyrir tilkynningu um skrásetningu firma  .......020200000. 0... 

3. Fyrir tilkynningu um veitingu prókúruumboðs, breytingu eða aftur- 

köllun á prókúruumboði .......000000eeeererernnrrnvn nn. 

4. Fyrir tilkynningu um breytingu á hlutafélögum, samvinnufélögum 

og firmum (breytingu á stjórn, samþykktum, eigendaskipti o. fl.) 

5. Fyrir tilkynningu um að hlutafélag eða firma sé hætt störfum .. 

6. Fyrir uppboðsauglýsingu, þrjár birtingar  ........00000.00....... 

7. Fyrir fjármark  .....000..000enneeeetsnartersse sr 

8. Fyrir auglýsingu um óskilafénað, fyrir hverja kind eða hross .. 

9. Fyrir innköllun  .......00000000eernseensenssnnnsanen rr 

10. Fyrir auglýsingu um skiptafund  .........00000.0eeevnee en r.... 

11. Fyrir ógildingarstefnu  ..........00000 eee eerenenneren rent... 

12. Fyrir dómsbirtingu # ......0..0000000 0. c0esseennnvneenn err. 

13. Fyrir tilkynningu um útdrátt í happdrætti allt að 7 dálksentim. .. 

kr. 615,00 
215,00 

215,00 

215,00 
45,00 

280,00 
55,00 
30,00 

280,00 
110,00 
280,00 
280,00 
160,00 

Annað efni, sem birt er í blaðinu, en eigi fellur undir neinn framangreindra 

liða, greiðist með krónum 26,00 fyrir hvern dálksentimetra. 

Myndamót, sem nota þarf við prentun auglýsinga, skal auglýsandi leggja til. 

Gjaldskrá þessi öðlast gildi 28. nóvember 1981. Fellur þá jafnframt úr gildi 

auglýsing nr. 456 30. júlí 1981 um gjald fyrir tilkynningar o. fl. sem birtist í Lög- 

birtingablaðinu. 

Nr. 636. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 30. október 1981. 

Friðjón Þórðarson. 
Jón Thors. 

6. nóvember 1981. 

AUGLÝSING 

um umferð á Selfossi. 

Að fengnum tillögum bæjarráðs Selfoss og með vísan til 65. gr. umferðarlaga, eru 

hér með settar eftirfarandi reglur um umferð á Selfossi: 

Bann við akstri á Sigtúni frá Árvegi að Austurvegi til suðurs er hér með 

fellt niður. 
Reglur þessar öðlast gildi þegar í stað. 

Lögreglustjórinn á Selfossi, 6. nóvember 1981. 

Allan V. Magnússon. 
e.u. 
  

Stjórnartíðindi B 52, nr. 624—-636. Útgáfudagur 11. nóvember 1981.



STJÓRNARTÍÐINDI B 53 — 1981 
  

    

10. nóvember 1981. 1039 Nr. 637. 

AUGLÝSING 

um tollafgreiðslugengi. 

Með vísan til auglýsingar nr. 427/1978 um tollafgreiðslugengi, tilkynnir ráðu- 
neytið hér með, að það sölugengi króunnar sem skráð var hér á landi í bönkum 
eftir hádegi hinn 10. nóvember 1981 (gengisskráning nr. 214) skuli gilda við ákvörðun 
tollverðs frá og með dagsetningu auglýsingar þessarar. Að öðru leyti gilda ákvæði 
tilvitnaðrar auglýsingar óbreytt. Ákvörðun þessi hefur eigi áhrif á tollverð vöru, 
hafi fullgild aðflutningsskjöl til tollmeðferðar hennar verið afhent viðkomandi toll- 
stjóra fyrir 10. nóvember 1981. 

Hafi innflytjandi fyrir ofangreind tímamörk lagt inn hjá viðkomandi tollstjóra 

óbankastimpluð skjöl vegna innflutnings tiltekinnar vörusendingar og sannanlega 
greitt kröfu í banka hennar vegna, fyrir útgáfu auglvsingar þessarar er tollstjóra 
heimilt til 17. nóvember 1981 að taka við bankastimpluðum vörureikningi og tollaf- 
greiða sendinguna á grundvelli þess tollafgreiðslugengis er síðast gilti fyrir útgáfu 
auglýsingar þessarar. 

Auglýsing þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Fjármálaráðuneytið, 10. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Höskuldur Jónsson.   
Björn Hafsteinsson. 
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Nr. 638. 1040 9. nóvember 1981. 

AUGLÝSING 

um hækkun hafnagjaldskráa. 

Samkvæmt 27. gr., sbr. 12. gr. hafnalaga nr. 45 24. apríl 1973, staðfestir ráðu- 
neytið hér með til að öðlast gildi hækkun á gildandi gjaldskrám eftirtalinna hafna- 
sjóða, þannig að gjöld samkvæmt þeim verði þau sömu og nú gilda hjá þeim hafna- 
sjóðum er greinir í auglýsingu nr. 563 19. október 1981. 

1. Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Akraness, nr. 267/1975, sbr. reglugerð nr. 388/1977 

og 21/1981. 
2. Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Hofsósskauptúns, nr. 194/1975, sbr. reglugerð nr. 

52/1978. 
3. Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Grenivíkur í Suður-Þingeyjarsýslu, nr. 99/1979, 

sbr. reglugerð nr. 47/1981. 
4. Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Búðakauptúns í Suður-Múlasýslu, nr. 240/1977, sbr. 

reglugerð nr. 59/1981. 

Þrátt fyrir ofanritað skal aflagjald vera óbreytt frá því sem ákveðið er í gild- 

andi gjaldskrám. 

Samgönguráðuneytið, 9. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson.   
Birgir Guðjónsson. 

Nr. 639. 5. nóvember 1981. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 271/1979, um Orðabók Háskólans. 

1. gr. 

3. gr. orðist svo: 
Stjórn Orðabókar Háskólans skal hafa á hendi yfirstjórn Orðabókarinnar á 

vegum rektors og háskólaráðs. Hún skal kosin af háskólaráði, að fengnum tillögum 
heimspekidsildar, til fjögurra ára í senn. Stjórnin skal skipuð þremur mönnum 
og einum til vara. Rektor skipar einn þeirra formann stjórnarinnar og ákveður 
þóknun til hans að fengnu samþykki menntamálaráðuneytisins. 

2. gr. 
Reglugerðarbreyting þessi öðlast þegar gildi. 

Í menntamálaráðuneytinu, 5. nóvember 1981. 

Ingvar Gíslason.   
Birgir Thorlacius. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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c) 

a) 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um raforkuvirki, nr. 264 31. desember 1971. 

1. gr. 
8 202 c) orðist svo: 

Spenna sem er hærri en 50 V, telst vera of há snertispenna. Átt er við raungildi 
riðspennu. Sjá einnig $ 223. 

2. gr. 
S 211 orðist svo: 

Lekastraumsrofvörn. 

Með lekastraumsrofvörn er leitast við að koma í veg fyrir að of há snertispenna 
geti haldist svo lengi á leiðnum virkjahlutum utan straumrása, að hætta stafi af. 

Lekastraumsrofi skal rjúfa samtímis allar straumfara taugar (einnig miðtaug 
eða jarðtengda fasataug) að hinu varða tæki eða virki innan 0,2 s í bilunartilviki, 
fari bilunarstraumurinn yfir ákveðið mark. 

b) Þegar beitt er lekastraumsrofvörn skal eftirtöldum skilyrðum fullnægt: 
1. Jarðskautsviðnám (Rj) hins varða tækis eða virkis má ekki vera meira en 

50 V 
Rj = — (Sk 211—2) 

ÍAN 
Þar sem ÁN mállekastraumur rofans. 
50 V = hæsta leyfileg snertispenna. Við sérstakar aðstæður, t. d. þær sem 
getið er í $ 203 b), skal miða við lægra gildi hæstu leyfilegrar snertispennu, 
t. d. 24V, þegar vernda á húsdýr. 

2. Gerð jarðskauta skal vera samkv. $8 241 og 242. 
3. Skylt er að prófa virkni lekastraumsrofvarnar samkvæmt $ 9251 áður en 

virki er tekið í notkun. 
4. Fyrir þann hluta neysluveitu, sem lekastraumsrofvörn nær ekki til, skal beita 

hlifðareinangrun. 

Hér er átt við lekastraumsrofvörn, sem sérstaka varnarráðstöfun 
gegn of hárri snertispennu, eina sér. Ákvæðið á ekki við þegar notaður er 
lekastraumsrofi ásamt núllun skv. 8 207, enda er þá heimilt að núlla fyrir 
utan lekastraumsrofann. 

3. gr. 
S 278 f) liður breytist þannig að 4. töluliður er felldur niður og 5. töluliður 

verður 4. töluliður. 

4. gr. 
8 278 g) verði svohljóðandi: 

g) Vatnshitunartæki með rafhitun. 

Eftirfarandi reglur gilda um rafhituð vatnshitunartæki svo sem neysluvatns- 
geyma, safnhitageyma, rafhitaða miðstöðvarkatla og fleira. Rafbúnaður og inn- 
byrðis raflagnir og rafhitaðra vatnshitunartækja skulu að öðru leyti fullnægja 
gildandi ákvæðum þessarar reglugerðar. 

1. Vatnshitunartæki með rafhitun skulu a. m. k. hafa eftirtalinn öryggis- og 
stýribúnað:



Nr. 640. 1042 4. nóvember 1981. 

1.1 Rekstrarhitastilli, sem rýfur straum af hitöldum þegar ástilltu rekstrar- 

hitastigi er náð. 
1.2 Yfirhitavar, sem rýfur straum af hitöldum, 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 
fjarstýrisbúnaði (rafmagn, loft o. þ. h.) skal svo frá gengið, að hitunin 
stöðvist sjálfkrafa, ef straumur fer af fjarstýribúnaðinum. Rekstrar- 
hitastillar og yfirhitavör skulu rjúfa snöggt, svo að rof sé öruggt. 

Rafmagnseftirlitið getur samþykkt opna neysluvatnsgeyma án yfir- 
hitavars, enda sé útloftun þeirra fullnægjandi og varanlegt viðvörunar- 
spjald á tækinu, pípu eða á áberandi stað, er bendi á, að útloftun eða 
yfirfallspípu megi ekki loka. 

1.3 Yfirhitavar og hitastillar, skulu jafnan verka óháð hvort öðru, þannig, 
að verkun annars sé ekki rýrð, þótt bilun verði í hinu. Þessa verður að 
gæta, hvort sem þessi tæki virka beint í aðalstraumrás eða í gegnum 

stýrirásir. 

9. Rofar í aðalstraumrásum vatnshitunartækja, sem rekstrarhitastillar og/eða 
yfirhitavör verka á, skulu eisi hafa minni rekstrarmálstraum (le í notkunar- 
flokki ACI, sem er fyrir „ohmskt“ álag) en sem nemur þeim straum, sem 

hitaldið tekur við hæstu rekstrarspennu veitunnar. 

Þessu telst fullnægt, ef rekstrarmálstraumur rofans er minnst 10% meiri en svarar 

til málafls hlutaðeigandi hitunartækis, eða þess hluta hvers tækis, sem hver rofi er fyrir. 

3. Þegar um er að ræða rafhitun í lokuðu vatnshitunarkerfi, skulu straum- 

rásir að hitöldum vera rjúfanlegar með a. m. k. tveim raðtengdum rofum 

(aðalrofa og rekstrarrofa), sem hafa trygga verkun ef hitastig vatnsins fer 

yfir leyfileg mörk. 

3.1 Aðalrofa, sem tengdur er fyrir framan einn eða fleiri rekstrarrofa fyrir 

hitöld skal aðeins stýrt af yfirhitavara, ásamt öðrum hugsanlegum 

varnarbúnaði. 

5. gr. 
8 302 Tafla 302—1. Lágmarksgildleiki leiða í taugum og strengjum breytist 

sem hér segir: 

Fyrsta málsgrein í 3. hluta ofan frá verður svohljóðandi: 
Lausataugar fyrir tæki með allt að 2 A straumnotkun, og ekki lengri tengileiðslu 

en 2 m, enda sé það leyft í viðkomandi prófunarreglum. 

4. hluti ofan frá orðist: 
Lausataugar fyrir tæki mað upp í 16 A straumnotkun, lausa fjöltengla, tækja- 

tengla og taugartengla upp í 16 A málstraum. 

6. gr. 
{ 344 b) verði svohljóðandi: 

b) Varnir gegn of hárri snertispennu. 

1. Á hafnarsvæði skal viðhafa 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 16 A tenglum eða minni, skal mark- 

lekastraumur lekastraumsrofa þó ekki vera meiri en 30 mA.
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Lausir dreifiskápar verktaka, sem tengja á við raforkukerfi hafnarsvæðis, vegna vinnu 
í eða við skip, skulu búnir 30 mA lekastraumsrofa. 

1. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 41. gr. orkulaga nr. 58 29. april 1967, 

staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 4. nóvember 1981. 

Hjörleifur Guttormsson. 

Páll Flygenring. 

Stjórnartíðindi B 54, nr. 638—640. Útgáfudagur 13. nóvember 1981. 
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Nr. 641. 1044 10. nóvember 1981. 

AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á frystum hörpudiski 

fyrir framleiðslutímabilið frá 1. október til 31. desember 1981. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 

og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftir- 

farandi verðgrundvöll á frystum hörpudiski fyrir framleiðslutímabilið frá 1. október 

til 31. desember 1981: 
U.S. $ pr. lb. eif. 

Lausfrystur hörpudiskur „...........020000 0... ...0..0.... 3,30 
Blokkfrystur hörpudiskur ...........000000. 00.00.0000... 3,05 
Rauður hörpudiskur ............00000 00... ene 000... 1,80 

Verðbil verður 5%. 

Greiðslur í sjóðinn eða úr miðast við 50% af verðbreytingu frá grundvallarverði 

að viðbættu eða frádregnu verðbili. 
Verðið miðast við viðskiptagengi eins og það verður á hverjum tíma. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 10. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds.   
Kristin Magnússon. 

Nr. 642. 10. nóvember 1981. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 219 9. maí 1979, sbr. reglugerð nr. 78/1981, 

um takmörkun leigubifreiða í Reykjavík og ráðstöfun atvinnuleyfa. 

1. gr. 
1. og 2. málsgrein 6. greinar reglugerðarinnar falla niður, en í stað þeirra koma 

eftirfarandi málsgreinar: 
Atvinnuleyfi skulu gefin út af þremur mönnum, sem hér eftir eru nefndir 

úthlutunarmenn. 
Skal einn þeirra tilnefndur af stjórn Bifreiðastjórafélagsins Frama, einn af 

launþegum, sem ekki eru sjálfseignabílstjórar, en formanninn skipar ráðherra án 

tilnefningar. Rétt til að velja úthlutunarmann úr hópi launþega hafa þeir einir 

sem eru starfandi sem slíkir og hafa verið það óslitið undanfarandi 6 mánuði. Skulu 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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atvinnuleyfi og tilkynningar um þau undirrituð af úthlutunarmönnum. Tilnefn- 
ingar eru til eins árs í senn fyrir úthlutunarmann tilnefndan af launþegum, en til 
Þriggja ára fyrir hina úthlutunarmennina. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum um leigubifreiðar nr. 26 9. maí 

1970, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum 
þeim sem hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 10. nóvember 1981. 

Steingrímur Hermannsson. 
  

Kristinn Gunnarsson. 
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Nr. 643. 1046 12. nóvember 1981. 

AUGLÝSING 

um nýtt fasteignamat. 

Samkvæmt ákvæðum 926. gr. laga nr. 94/1976 um skráningu og mat fasteigna 

hefur yfirfasteignamatsnefnd ákveðið framreikningsstuðla fyrir skráð matsverð 

fasteigna á öllu landinu með hliðsjón af breytingu verðlags fasteigna við kaup og 

sölu frá síðasta viðmiðunartíma matsins fram til 1. nóvember s. 1. Hefur nefndin 

ákveðið framreikning á matsverði fasteigna þannig: 

1. Matsverð íbúðarhúsnæðis, þar með taldar lóðir, hækki um 55% og verði fram- 

reikningsstuðull að því leyti 1.55. 

9. Matsverð annarra fasteigna hækki um 45% og verði framreikningsstuðull að 

því leyti 1.45. 

3. Við framreikning á ofangreindum grundvelli skal höfð hliðsjón af fyrningu 

samkvæmt reglum um einstakar tegundir fasteigna. 

4. Ofangreind hækkun fasteignamats er miðuð við fasteignamatsverð samkvæmt 

fasteignaskrá þeirri, sem tók gildi 1. desember 1980, ásamt síðari breytingum 

og leiðréttingum, ákveðnum af hálfu Fasteignamats ríkisins og yfirfasteigna- 

matsnefndar. 

Á vegum Fasteignamats ríkisins hafa verið samdar nýjar fasteignamatsskrár, 

þar sem matsverð einstakra fasteigna er skráð samkvæmt þeim framreikningsstuðlum, 

sem ákveðnir hafa verið samkvæmt framanskráðu og með hliðsjón af þeim afskriftar- 

reglum, sem gilda um hinar ýmsu tegundir fasteigna. Hinar nýju fasteignaskrár inni- 

halda einnig þær matsbreytingar, er Fasteignamat ríkisins hefur gert á einstökum 

eignum, svo sem við endurskoðun á eldri mötum og vegna úrskurða á kærum, er 

kunna að hafa leitt til matsbreytinga. 

Fjármálaráðherra hefur staðfest heildareintak hins nýja fasteignamats, eins og 

það er ákveðið með ofangreindum hætti. Fasteisnamatsskrár liggja frammi til sýnis 

á skrifstofu Fasteignamats ríkisins, Suðurlandsbraut 14, Reykjavík. Jafnframt verður 

eigendum fasteigna send sérslök tilkynning um breytingu á matsverði viðkomandi 

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 1981. 

Með auglýsingu þessari fellur úr gildi auglýsing nr. 576 frá 24. nóvember 1980. 

Fjármálaráðuneytið, 12. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Höskuldur Jónsson.   
Pétur Kr. Hafstein. 
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30. nóvember 1981. 1047 Nr. 644. 

AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrám rafveitna. 

Samkvæmt 25. gr. orkulaga nr. 58 29. apríl 1967 hefur ráðuneytið staðfest eftir- 
farandi breytingar á gjaldskrám eftirtalinna rafveitna, er gildi frá og með 1. desember 
1981: 

Gjaldskrá Rafveitu Njarðvíkur, frá 5. nóvember 1981, hækki um .... 7,1% 
Gjaldskrá Rafveitu Voga og Vatnsleysustrandar, frá 5. nóvember 

1981, hækki um ................0 0... 1,1% 
Gjaldskrá Rafveitu Miðneshrepps, frá 5. nóvember 1981, hækki um 1,1% 
Gjaldskrá Rafveitu Grindavíkur, frá 5. nóvember 1981, hækki um 1,1% 

Íðnaðarráðuneytið, 30. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 

Kristmundur Halldórsson. 
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Nr. 645. 1048 2. desember 1981. 

le. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 309 20. júní 1981, um veiðar á loðnu á haustvertíð 

1981 og vetrarvertíð 1982. 

1. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 2. gr. reglugerðar nr. 309/1981, eru allar loðnuveiðar 

bannaðar frá kl. 12,00 á hádegi 6. desember 1981, uns annað verður ákveðið. 

Loðnuskipum þeim, sem við birtingu reglugerðar þessarar hafa ekki aflað 50% 

af því aflamagni, sem þeim var úthlutað í 1. mgr. 2. gr. reglugerðar nr. 309/1981, er 

þó heimilt að halda áfram loðnuveiðum uns þau hafa aflað 50% leyfilegs aflamagns, 

en þó ekki lengur en til kl. 12,00 á hádegi 20. desember 1981. 

2. gr. 

9. mgr. 3. gr. reglugerðarinnar orðist svo: Allar loðnuveiðar eru bannaðar austan 

14? vlgd. milli 66? n.br. og 67“ n.br. 

3. gr. 

'Með mál, sem rísa út af brotum á reglugerð þessari, skal farið að hætti opinberra 

mála og varða brot viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 81 31. maí 1976, um 

veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. 

4. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í fisk- 

veiðilandhelgi Íslands, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum 

þeim, sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 2. desember 1981. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds. 
  

Jón B. Jónasson. 
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19. nóvember 1981. 1049 Nr. 646. 

AUGLÝSING 
um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á freðfiski fyrir 

framleiðslutímabilið frá 1. október til 31. desember 1981. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 
og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftir- 
farandi verðgrundvöll á freðfiski fyrir framleiðslutímabilið frá 1. október til 31. 
desember 1981: 

Þorskur: U.S. cent pr. lb. Cif. 

4x14 m/r 58 02. .......0.000000 000. 94,28 
4xl4 m/r 8—19 02. ........0.000 0. 94,28 
4x14 m/r 19—16 02. ........0.0 000. 101,68 
4xl4 m/r 13 lbs. ..........000 00 0000... „103,03 
1x35 m/r lausfr. ..............0000000.0. 0... 103,03 
4xl4 r/1 8— 12 02. ............0 0000 111,79 
4x14 r/1 12—16 02. .........000000000....... 114,48 
4x14 r/1 1—3 lbs. ..........0 000 115,83 
10x5 og 3x18 ...........200.000 0... 157,36 
5x8 og 6x8 hnakkast. ...............000.00... 175,16 
6x8 mið- og sporðst. ...........000000...... 161,81 
4x10, 5x10 og Gx10 ..........000000. 0000... 161,81 
4x12 og 4xl13 ...........000.00 0000 157,36 
Áx15 ........002000000 0 161,81 
Blokk reg. ...........22..00000000 0000... 103,00 
Blokk m/þunnildum ..................000... 96,00 
Blokk O.R. ......2.000000000 00. 92,70 
Blokk m/beingarði ...................... RA 75,96 
Þunnildablokk Evrópa ........... ARA 80,00 
Marningsblokk ................20000 0000... 55,00 

Ýsa: 
4x14 m/r 48 02. .........000.0. 000... 85,52 
4xl14 m/r 8— 12 02. 2... ba. 92,26 
4x14 m/r 12—16 02. ..........000 0000 94,95 
4xl4 m/r 1—38 lbs. ......0.0.0.00 0000 96,30 
1x35 m/r lausfr. ..........00.0000.0 00... 112,46 
10x5 ...........00000000 s.s " 157,36 
9x18, 4x13 og 4x12 .........0.0.00.000. 0005 ee. 157,36 
Blokk reg. ...........0..00000.. 0... 95,00 
Blokk O.R. ......22.0000000 0 85,50 
Þunnildablokk Evrópa ......0..0%%0 00... 46,91 
Marningsblokk ..............0.000. 0... 55,00 
Marningsblokk (þunnildi) ................... 30,17 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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Steinbítur: U.S. cent pr. lb. Gif. 

8x7 E/l .....000000 0000 nan. 79,38 

10XD 20.00.0000 0nn eens 159,70 

Blokk r€g. ........0000000 00 nennir... 115,00 

Hökkuð blokk ......0.0000000. s.n... 40,00 

Karfi: 

8XT M/r .....000000 nn 79,38 

10x5 M/r .....000000 nn 90,61 

10x5 r/1 ......0000000 00 snar 95,06 

10x5 Sea Star .....0.000000 00 ns een... 87,94 

--4x10 m/r (SIS) ....00000 enn... 93,28 

5x8 m/r og b/1 48 02. 20.00.0000... 0... 103,96 

5x8 m/r og b/l 0z. og yfir ......0.000000..0.. 103,96 

1x35 m/r að 150 gr. .......000000.0.00 0000... 86,16 

1x35 r/1 .......00000000 0. enn... 78,56 

4x6 kg r/1 lagp. ......0000000 00... 78,19 

12x1 M/r 2... 000. 95,06 

19x1 F/1........000 000 nenna 95,06 

Blokk 4x16,5 m/b ....0000000 0000... 72,16 

Blokk r€g. .......000000 00 nnennnorrn nr 75,00 

Marningsblokk .......000000.0 enn anne... 25,00 

Ufsi: 
SXT FÓL... 000 64,41 

10x5 ..... ER 95,06 

Ax12 Og 4x13 „02.02.0000 95,06 

2x15 kg .....0..00000 00. nn. 80,26 

AX14 M/r 2... 74,67 

AX14 1 20... 0000 nn 71,52 

AX15 FL 2... 000 96,56 

Blokk Teg. .....000000 ern 80,00 

Blokk m/beingarði ........00.0000...00.0...0... 60,00 

Marningsblokk .....0.0000 000. na 40,00 

Langa 
87 El 20.00.0000 79,38 

105 ....0000000 ens 124,10 

Blokk reg. ......00000000n nennir 75,00 

Marningsblokk .......000000000eennn ene... 20,00 

Keila: 
8SX7 FM 2... 79,38 

Blokk eg. ......0000000 00 nn... 65,00 

Lýsa: 

“Blokk r€g. .........0000 00 senn 85,00 

Grálúða: 
Heilfr. hausuð yfir 3 kg .......00.0.0000%... 59,67 

Heilfr. hausuð yfir 2 kg .....0000000.000 0... 55,55 

Heilfr. hausuð 12 kg .........0.0.0..0.000. 42,18 

Heilfr. m/h USSR. ........00000.. 00... 34,47 

4x19 lAgBp. 2. 110,75
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U.S. cent pr. lb. Cif. 

4x10 og 4x12 4-8 02. ......0.000 000 104,52 
4x10 og 4x12 8—32 02. ......0000 00. 110,75 
Blokk USSR. .....0......00 00 79,38 
Blokk USA. ..........202000 0000 77,00 

Heilfrystur fiskur 3x9 kg .................... 34,47 

Verðbil verður 3% og miðast við verðhækkun eingöngu. 
Greiðslur í sjóðinn verða 75% af verðbreytingu frá grundvallarverði að viðbættu 

verðbili, en greiðslur úr sjóðnum 75% af verðbreytingu frá grundvallarverði án 
verðbils. 

Grundvallarverð miðast við viðskiptagengi (skilagengi) eins og það verður á 
hverjum tíma. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 19. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds. 
  

Kristin. Magnússon. 

16. nóvember 1981. CO Nr. 647. 

AUGLÝSING - 
4 um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á grundvallarverði á óverkuðum 

saltfiski fyrir framleiðslutímabilið frá 1. október til 31. desember 1981. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 
og samkvæmt tillögum stiórnar Verðjöfnunarsjóðs. hefur ráðuneytið staðfest eftir- 
farandi grundvallarverð á óverkuðum saltfiski fyrir framleiðslutímabilið frá 1. 
október til 31. desember 1981: 

Óverkaður saltfiskur: U.S. $ pr. lest fob. 
Stórfiskur nr.1 .............00..0000 0000 2850 
Millifiskur nr. 1 ................... 2. 2600 
Smáfiskur 40/60 nr. 1 ................000.. 0. 2300 
Smáfiskur 60/100 nr. 1 ............0...000.00 00 2200 

Verðbil verður 3%%% og miðast jafnt við verðhækkun sem verðlækkun. 
Greiðslur í eða úr sjóðnum verða 50% af verðbreytingu frá grundvallarverði að 

viðbættu eða frádregnu verðbili. 

Grundvallarverð miðast við viðskiptasengi (skilagengi) eins og það er á hverjum 
tíma. sd 

Sjávarútvegsráðuneytið, 16. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds. 
  

"Kristin Magnússon.
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AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á grundvallarverði á skreið 

framleiddri á tímabilinu frá 1. október til 31. desember 1981. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 

og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftir- 

farandi grundvallarverð á skreið framleiddri á tímabilinu frá 1. október til 31. des- 

ember 1981: 

Þorskur: U.S. 8 pr. lest fob. 

Saga IG ..........000000000 00 0n nn 7 803 

Saga IM ..........000.000eerrsssrssn sr 7 441 

Saga IP ..............0000 00 nnnn nn 7 019 

Edda og Luna 30/50 ......0000 steinunn 5873 

Edda og Luna 50/60 ..........000. 0000 nn nn... 6 789 

Edda og Luna 60/up ........00000 0000 er nun nn 6 973 

Astra (Ítalía) ......00...0000 0002 5 763 

Astra og Polar .........000000.0.00nnennenne ne 5 200 

Ufsi og ýsa: 
Astra og Polar .......000000 0000 nnnnnnnnnn ran 4 300 

Keila og langa: 
Astra og Polar ..........2.0000200ennnenrn nr 5 200 

Verðbil verður 34% og miðast jafnt við verðhækkun sem verðlækkun. 

Greiðslur í eða úr sjóðnum verða 50% af verðbreytingu frá grunddvallarverði 

að viðbættu eða frádregnu verðbili. 

Verðið gerist upp á viðskiptagengi eins og að verður á hverjum tíma. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 16. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds. 
  

Kristin Magnússon. 

Nr. 649. | 16. nóvember 1981. 
- AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á grundvallarverði á söltuðum 

ufsaflökum fyrir framleiðslutímabilið frá 1. október til 31. desember 1981. 

Með. skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 

og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs. hefur ráðuneytið staðfest eftir- 

farandi grundvallarverð á söltuðum ufsaflökum fyrir framleiðslutímabilið frá 1. 

október til 31. desember 1981: * “ 

Söltuð ufsaflök: D.M. pr. lest cif. 

16/20 SL ......202.0 00 r renn 6 670 

16/20 FF  #......0.0020 nennu 5960 

16/20 AB 2... 4 960 

M/ÐSL 0. nnnn nn 6420
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Söltuð ufsaflök: D.M. pr. lest cif. 

21/25 FF ............0.00000.00 0. 0... 5 740 
21/25 AB ........20200000 00... 4775 
268/30 SL. ..........20000veeeee ss. 6175 
26/30 FF  ............000 0000 5520 
28/30 AB ..........0000 0000 4595 
B1/85 SL ........... 0000 5910 
81/35 FF  #.............0.0 000 5280 
981/35 AB ............0 0000. 4 385 
38/40 SL. ...........000000 20 5635 
38/40 FF .............0000 0000 5 035 
36/40 AB  ..........0000000 00. 4180 
41/45 SL. ............0 000 5380 
41/45 FF  ..........0.000 0000 4 805 
41/45 AB .........002000 0000 3 980 
468/50 SL .........00 0000 5070 
46/50 FF  ............00000 0000... 4 495 
5I/60 SL. ...........00 000 4 820 

Verðbil verður 3%% og miðast jafnt við verðhækkun sem verðlækkun. 
Greiðslur í eða úr sjóðnum verða 75% af verðbreytingu frá grundvallarverði. 
Verðið miðast við viðskiptagengi (skilagengi) eins og það er á hverjum tíma. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 16. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Jón TL. Arnalds. 
  
Kristín Magnússon. 

24. nóvember 1981. Nr. 650. 

REGLUGERÐ in 

um hækkun bóta almannatrygginga. 

1. gr. - 
Upphæðir bóta almannatrygginga samkvæmt lögum um almannatryggingar nr. 

67/1971, með síðari breytingum annarra en tekjutryggingar og heimilisuppbótar 
skv. 14. gr., skulu hækka um 3,25% frá og með 1. nóvember 1981 frá því sem þær 
voru Í október 1981. 

2. gr. 
Tekjutrygging og heimilisuppbót skv. 19. gr. skulu frá sama tíma hækka um 4%,. 

3. gr. 
Upphæðir bóta almannatrygginga skulu síðan hækka um 9,92% frá og með 

1. desember 1981, frá því sem gildir um bætur nóvembermánaðar skv. 1. og 2. gr. 
þessarar reglugerðar. 

4. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 79. gr. laga nr. 67/1971. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 24. nóvember 1981. 

Svavar Gestsson. 
  
Páll Sigurðsson.
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SAMÞYKKT 

fyrir Vatnafélag Norðurár í Norðurárdalshreppi. 

1. gr. 
Félagið heitir Vatnafélag Norðurár. 
Heimili þess og varnarþing er í Norðurárdalshreppi. 

. 2. gr. . 
Tilgangur félagsins er að vinna gegn landbroti af völdum Norðurár og þveráa 

hennar. Verði að því unnið skv. lögum frá 1923, vatnalögum og lögum nr. 43 26. maí 

1975 um heftingu landbrots og varnir gegn ágangi vatns. Mannvirkjagerð er löglega 
samþykkt ef % fundarmanna á löglegum fundi í félaginu samþykkja hana. 

3. gr. 
Félagssvæðið nær til eftirtalinna landareigna, talið boðleiðis: 

Hreðavatn Sanddalstunga 
Brekka Sveinatunga 
Desey Fornihvammur 
Hraunsnef Krókur 
Hvassafell Háreksstaðir 
Dalsmynni Hóll 
Klettstía Hafþórsstaðir 
Hreimsstaðir Skarðshamrar 
Dýrastaðir Glitstaðir 
Hvammur Svartagil 

Samtals 20 landareignir og fylgir eitt atkvæði hverri landareign. 

4. gr. 
Aðalfund félagsins skal halda eigi síðar en í júní ár hvert. Skal hann boðaður 

með minnst einnar viku fyrirvara. Fundarboðun skal fara fram bréflega eða með 

símskeyti. Aukafundi skal boða á sama hátt og halda, ef stjórn félagsins telur ástæðu 

til, eða einn þriðji félagsmanna óska þess. Fundir eru lögmætir, ef löglega er til 

þeirra boðað. 

5. gr. 
Stjórn félagsins skal kosin á aðalfundi. Hana skipa 3 menn og jafnmargir til 

vara. Stjórnarmenn skulu kosnir til $ja ára í senn þó þannig að eftir eitt ár gangi 

einn aðalmaður og einn varamaður úr eftir hlutkesti og þannig áfram. Ber því árlega 

að kjósa einn aðalmann og einn varamann. Á aðalfundi skulu kosnir 2 endurskoð- 

endur og tveir til vara. Kosning endurskoðenda gildir til tveggja ára. Stjórnin skiptir 

með sér verkum. 

NR 6. gr. 
Reikningsár er almanaksárið. Reikningarnir séu undirritaðir af stjórn félagsins 

og endurskoðaðir af kjörnum endurskoðendum. 

7. gr. SN 

A. Kostnaður við rekstur félagsins greiðist úr félagssjóði, sem myndaður skal með 

árgjöldum félagsmanna. Árgjöldin skulu ákveðin á aðalfundi ár hvert. 

B. Kostnaði landeigenda af áætlana- og mannvirkjagerð, skal jafna niður eftir mati 

á landi, túni og hlunnindum jarða. Stjórn félagsins semur gjaldskrá er sýni
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hundraðshluta hverrar jarðar í þessum kostnaði. Gjaldskráin skal borin undir 
fund í félaginu og er hún bindandi fyrir alla félagsmenn ef % fundarmanna 
samþykkja hana. Náist ekki löglegt samþykki fyrir gjaldskrá getur stjórn og 

eir félagsmenn, sem greinir á, komið sér saman um serðardóm í málinu. Verði 
ekki samkomulag um gerðardóm, geta eigendur krafist mats. Kostnaður við mat 
greiðist af matsbeiðanda, verði gjaldskrá gagnvart viðkomandi ekki breytt eða 
komi til hækkunar við matið, en úr félagssjóði, ef gjaldskrá lækkar gagnvart 
matsbeiðanda. Hafi félagsmenn, sem greinir á um gjaldskrá ekki samþykkt 
gerðardóm, eða óskað eftir mati, innan 14 daga frá því að gjaldskráin var lögð 
fyrir fund í félaginu, tekur hún gildi. 

8. gr. 
Gjöld þau, er um ræðir í A- og B-lið 7. gr. eru lögtakskræf. 

9. gr. 
Brot félaga á samþykkt félagsins varða sektum allt að 100 000,00 kr. (hundrað 

þúsund krónum). 

10. gr. 
Mál út af brotum á samþykkt þessari skulu fara að hætti almennra lögreglumála. 

11. gr. 
Samþvkkt þeseari má aðeins þrevta á sðalfundi. enda sambvkki 24 hlutar fundar- 

manna breytinguna, og hennar hafi verið getið í fundarboði. 

12. gr. 
Til að slíta félaginu þarf að ræða félagsslit á tveimur aðalfundum í röð og eru 

þau lögmæt, ef % félagsmanna mæta á síðari fundinn og % félagsmanna samþykkja 
félagsslit. 

13. gr. 
Verði félaginu slitið, skulu eignir þess ávaxtaðar í Sparisióði Mýrasýslu, Borgar- 

nesi. Verði síðar stofnað annað félag á þessu svæði og í sama tilgangi, skulu þessar 
signir renna til þess félags. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt vafnalögum nr. 15 20. júní 1923 
til þess að öðlast gildi þegar í stað os birtist Hl eftirbreytni öllum. sem hlut eisa 
að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 18. nóvember 1981. 

Pálmi Jónsson.   
Ragnheiðnr Á rnadóttir. 

2. nóvember 1981. Nr. 652. 

REGLUGERÐ 

um heimilishjálp í Stykkishólmi. 

1. gr. 
Hlutverk heimilisþjónustunnar er að veita aðstoð á heimilum aðra en hjúkrun. 

Þjónusta þessi stendur þeim til boða sem þurfa á aðstoð að halda við heimilisstörf 

vegna elli, sjúkdóma, örorku, barnsburðar, slysa, dauðsfalla eða af öðrum ástæðum 

að tilvísan læknis eða hjúkrunarkonu eða að öðrum tilvísunum sem hreppsnefnd 
metur gildar 

B 133
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Hjálpin veitist þann tíma og á þann hátt sem hreppsnefnd metur að nauðsyn 
sé hverju sinni. 

2. gr. 
Heimilisþjónustan felur í sér eftirtalin 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 sjúkravist eða 
jafnvel að koma í veg fyrir hana. 

3. Umsjón með heimili, þar sem húsmóðir eða heimilisfaðir eru fjarverandi vegna 
veikinda. 

4. Aðstoð við fatlaða, sem búa einir. 
5. Önnur tilfelli, sem meta þarf hverju sinni. 

3. gr. 
Hreppsráð ákveður hvert form skuli vera á umsóknum um heimilisþjónustu. 

4. gr. 
Hreppsráði Stykkishólms ber að ganga úr skugga um að starfsfólk það, sem 

heimilishjálpina stundar hverju sinni á vegum hreppsins sé hæft til starfsins og 
gefa því kost á að sækja námskeið til að auka þekkingu sína á þessu sviði. 

5. gr. 
Um launakjör og hlunnindi starfsfólks heimilishjálpar fer eftir ákvörðun 

hreppsráðs. 

6. gr. 
Hreppssjóður Stykkishólms ber ekki fjárhagslega ábyrgð á tjóni, sem starfs- 

fólk það er vinnur á vegum heimilishjálparinnar kann að valda við störf sín, um- 
fram það sem bætt er af sérstakri ábyrgðartryggingu, sem heimilishjálpin kaupi. 

7. gr. 
Fyrir heimilisþjónustu skv. reglugerð þessari og reglum, sem hreppsráð setur 

þar um, skal sá, sem hjálpar nýtur greiða eftir gjaldskrá, sem hreppsnefnd setur, 
þar sem tekið er tillit til tekna og annarra aðstæðna viðkomandi og kostnaðar við 
hjálpina. Skal taxti þessi breytast í samræmi við laun og framfærslukostnað. 

Hreppsnefnd setur og nánari reglur um greiðslu, innheimtu og annað sem hún 
telur að máli skipti í þessu efni. 

8. gr. 
Stykkishólmshreppur annast bókhald og fjárreiður heimilisþjónustunnar og 

skulu reikningar endurskoðaðir árlega með sama hætti og reikningar hreppssjóðs. 
Reglugerð þessi, sem hreppsnefnd Stykkishólmshrepps hefur samþykkt, stað- 

festist hér með, samkvæmt lögum nr. 10 25. janúar 1952, um heimilishjálp í viðlögum 
til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 2. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.
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REGLUGERÐ 

um heimilishjálp í Hafnarhreppi. 

1. gr. 
Samstarfsnefnd um málefni aldraðra fer með stjórn heimilishjálpar í Hafnar- 

hreppi í umboði hreppsnefndar Hafnarhrepps. 

2. gr. 
Hlutverk heimilishjálpar er: 

1) að veita hjálp á heimilum um stundarsakir, þegar þess er þörf, vegna sjúkdóma 

eða af öðrum ástæðum, sem metnar eru gildar sbr. lög nr. 10/1952. 
2) að veita hjálp vegna veikinda barna eða fullorðinna, ef þeir sem veita heimilinu 

forstöðu eru bundnir af atvinnu utan heimilis og skulu aðstæður metnar hverju 
sinni, sbr. lög nr. 10/1952. 

3) að veita ellilífzyrisþegum aðstoð og umönnun, þegar þeir, vegna veikinda eða 
af öðrum ástæðum geta ekki séð um sig sjálfir og þarfnast aðstoðar til þess 
að geta dvalið í heimahúsum, sbr. lög nr. 10/1952 og reglugerð um heimilis- 
Þjónustu fyrir aldraða nr. 114/1971. 

4) aðstoð við öryrkja og fatlaða sem búa einir og aðstoð við foreldra með fötluð 
börn. 

6) önnur tilfelli sem metin eru hverju sinni. 

3. gr. 
Samstarfsnefndin ákveður hvert form skuli vera á umsóknum um heimilis- 

þjónustu. 
4. gr. 

Samstarfsnefndinni ber að ganga úr skugga um að starfslið sem heimilishjálp 
stundar á hennar vegum sé hæft til starfsins og skal gefa því kost á að sækja 
námskeið til að auka þekkingu sína og hæfni til starfans. 

5. gr. 
Hreppsnefnd Hafnarhrepps ákveður launakjör starfsfólks heimilishjálparinnar. 

Starfsmönnum er óheimilt að taka við greiðslum eða gjöfum frá þeim, sem þeir veita 
aðstoð. Starfsmenn gæta fyllstu þagmælsku um það sem þeir fá vitneskju um í 
starfi sínu. 

6. gr. 
Fyrir heimilishjálp og heimilisþjónustu skal greitt eftir gjaldskrá er hrepps- 

nefnd setur að fengnum tillögum frá samstarfsnefndinni. Þeir aldraðir, sem ekki hafa 
aðrar tekjur en ellilífeyri, skulu undanþegnir greiðsluskyldu. Samstarfsnefnd er 
heimilt að fengnu samþykki hreppsnefndar að gefa eftir hluta af greiðslu fyrir 
veitta heimilishjálp eða fella niður greiðslur þegar sérstakar ástæður eru til slíkra 
ívilnunar. 

7. gr. 

Sveitarsjóður Hafnarhrepps ber ekki fjárhagslega ábyrgð á tjóni sem starfs- 
fólk það, er vinnur á vegum heimilishjálparinnar kann að valda við störf sín um- 
fram það sem bætt er af sérstakri ábyrgðartryggingu sem heimilishjálpin kaupi. 

8. gr. 

Skrifstofa Hafnarhrepps annast reikningsskil og fjárreiður heimilishjálparinnar 
og skulu reikningar endurskoðast árlega með sama hætti og reikningar Hafnar- 
hrepps.
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Reglugerð þessi sem hreppsnefnd Hafnarhrepps í A.-Skaftafellssýslu hefur sam- 
þykkt staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 10 25. janúar 1952 um heimilishjálp 
í viðlögum til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 30. október 1981. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 654. 27. nóvember 1981. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Vatnsveitu Vestmannaeyja. 

Fastagjald. 

1. gr. 
Fyrir hverja húseign í lögsagnarumdæmi Vestmannaeyja skal árlega greiða vatns- 

skatt. 
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. j 

Vatnsskattur skv. 1. mer. skal hlíta eftirfarandi ákvæðum um minnsta og mesta 
sjald á rúmmeter í byggingum á viðkomandi lóð: 

Íbúðarhúsnæði: Minnst kr. 1,35 en mest 2,70 kr./möð 
Vörugeymslur: Minnst kr. 1,35 en mest 2,70 kr./mö3 
Aðrar byggingar“ Minnst kr. 1,35 en mest 2,70 kr./m3 

Vatnsskattur samkvæmt framanskráðum reglum skal aldrei vera lægri en kr. 
224 00 af skattskyldri fasteign. 

Hafi fasteionamat ekki farið fram á húsi, sem hægt er að tengja dreifikerfi 
valnsveitunnar. áætlar vatnsveitan gjaldið. 

Notkunargjald. 

3. gr. 
Vatnsveitan leggur til vatnsmæla í hvert hús (hverja íbúð) og skal notandi greiða 

kr. 2,52 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. 5,00 fyrir hvern teningsmetra, og auk þess kr. 50,00 í afgreiðslugjald, ef 
vatnið er afgreitt frá kl. 08.00—17.00 á virkum dögum en kr. 100,00 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 höfn fyrr en 
vatnið er greitt eða um greiðslu verið samið.
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5. gr. 
Vatnsveitunni er heimilt að ákveða fast árlegt vatnsgjald fyrir skip og báta, 

sem heimahöfn eiga í Vestmannaeyjum eða eru að staðaldri gerð þaðan út. Fellur 
þá niður vatnsgjald skv. 4. 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 vainsveitunnar hverju sinni. 

Stofngjöld. 

7. gr. 
Vatnsveitan sér um lagningu heimæða í hús og setur þar upp vatnsmæla á sinn 

kostnað. 

8. gr. 
Í stofngjald skal greiða 1% af Íasteignamatsverði húss. Hafi endanlegt fasteigna- 

mat ekki farið fram, ákveður vatnsveitan gjaldið 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 vatnsinnitak 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. 500,00 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 fasteignamatsverð í gjaldskrá þessari, er átt við fasteignamat 

það, er öðlaðist gildi um áramótin 1979—-1980 og fylgir síðan breytingum á fasi- 
eignamatinu.



Nr. 654. 1060 27. nóvember 1981. 

Gjaldskrá þessi, sem bæjarstjórn Vestmannaeyja hefur samið og samþykkt, stað- 
festist hér með skv. vatnalögum nr. 15, 29. júní 1923 til þess að öðlast gildi þegar í 
stað. Jafnframt falla úr gildi gjaldskrár fyrir Vatnsveitu Vestmannaeyja nr. 304 16. 

júní 1981 og nr. 457 24. júlí 1981. 

Félagsmálaráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 655. 20. nóvember 1981. 

AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á frystri rækju fyrir 

framleiðslutímabilið frá 1. október til 31. desember 1981. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 
og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftir- 
farandi verðgrundvöll á frystri rækju fyrir framleiðslutímabilið frá 1. október til 
31. desember 1981: 

Vélskelflett rækja: 

Færri en 350 stykki í lb. SDR pr. lb. eif. 

Blokk fryst .......0..00002 0000. 3,12 
5x2 kg og 4x2,5 kg vatnshúðuð, sérfryst .................. 3,12 
5x2 kg og 4x2,5 kg óvatnshúðuð, sérfryst ................ 3,28 
500 gr. vatnshúðuð, sérfryst .........00.00.2 00 3,63 
200 gr. vatnshúðuð, sérfryst ........0.00.00. 0... 3,81 

Fleiri en 350 stykki í lb. og óflokkuð: 

Blokkfryst  ........20.0000 0200 2,98 
5x2 kg og 4x2,5 kg vatnshúðuð, sérfryst .......0......... 2,98 
5x2 kg og 4x2,5 kg óvatnshúðuð, sérfryst ................ 3,12 
500 gr. vatnshúðuð, sérfryst .........2000 0000. 3,46 
200 gr. vatnshúðuð, sérfryst .........00000 000... 3,63 

Verðbil verður ekkert. 

Greiðslur í sjóðinn eða úr miðast við 75% af verðbreytingu frá grundvallarverði. 

Verðið miðast við viðskiptagengi (skilagengi) eins og það er á hverjum tíma. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 20. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds. Í 

Kristin Magnússon.
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 309/1981 um veiðar á loðnu á haustvertíð 1981 

og vetrarvertíð 1982. 

1. gr. 

2. gr. breytist þannig: 
Í stað Ísleifs VE 63, skipaskrárnr. 1056, leyfilegt aflamagn 9400 tn, komi „Ísleifur 

VE 63, skipaskrárnr. 1610, leyfilegt aflamagn 9400 tn“. 

2. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í fisk- 

veiðilandhelgi Íslands og lögum nr. 34 17. maí 1976, um veiðar íslenskra skipa utan 
fiskveiðilandhelgi Íslands, til þess að öðlast þegar gildi. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 30. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds. 

Kjartan Júlíusson. 

1. desember 1981. Nr. 657. 

REGLUGERÐ 

um þorskveiðibann 20.—31. desember 1981. 

. 1. gr. 
Á tímabilinu frá 20. desember til og með 31. desember 1981, eru fiskiskipum, 

öðrum en þeim, sem hlíta takmörkunum á þorskveiðum samkvæmt reglugerðum 
nr. 632 18. desember 1980 og nr. 79 3. febrúar 1981, bannaðar allar þorskveiðar. 

Á sama tímabili er óheimilt að hafa þorskfisknst í sjó. 

2. gr. 

Á þeim tíma, sem þorskveiðar eru bannaðar, skv. 1. mgr. 1. gr., má hlutur þorsks 
í heildarafla hverrar veiðiferðar ekki nema meiru en 15%. 

Fari þorskafli yfir 15% af heildaraflanum verður það sem umfram 15% er, 
gert upptækt samkvæmt lögum nr. 32 19. maí 1976, um upptöku ólöglegs sjávarafla. 

3. gr. 
Nú er afla landað innan þeirra tímamarka, sem um getur í 1. gr. og hlutfall 

þorsks í heildarafla reynist hærra en 15%, skal þá litið svo á, að um ólöglegan 
þorskafla sé að ræða og hann gerður upptækur samkvæmt 2. gr., nema í ljós komi, 
að fiskiskipið hafi ekki verið að veiðum á þeim tíma, sem þorskveiðar eru því 
bannaðar. 

Sama gildir komi fiskiskip að landi eftir lok tímabils samkvæmt 1. gr., enda 
hafi afli að einhverju leyti fengist á tímabilinu. 

4. gr. 
Sjávarútvegsráðuneytinu er heimilt að setja nánari reglur um framkvæmd reglu- 

gerðar þessarar, ef nauðsyn krefur.
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ð. 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 samkvæmt ákvæðum laga nr. 44 5, apríl 1948, um vísinda- 
lega verndun fiskimiða landgrunnsins og ákvæðum laga nr. 81 31. maí 1976, um 
veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftir- 
breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, í. desember 1981. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds. 
Kjartan Júlíusson. 

Nr. 658. 1. nóvember 1981. 

AUGLÝSING 

um umferð á Akureyri. 

Samkvæmt heimild í 2. gr. reglugerðar nr. 111/1978 um akstur almenningsvagna 
frá biðstöð, hefur verið ákveðið að heimila Strætisvögnum Akureyrar að auðkenna 
þá vagna fyrirtækisins, er notaðir eru til fólksflutninga á áætlunarleiðum á Akur- 
eyri, Í samræmi við ákvæði 1. gr. nefndrar reglugerðar. Eftirleiðis gilda því ákvæði 
3. gr. reglugerðarinnar um akstur vagnanna frá merktri biðstöð. 

Lögreglustjórinn á Akureyri, 1. nóvember 1981. 

Elías I. Elíasson. 

Nr. 659. . 18. nóvember 1981. 

AUGLYSING 

um umferð á Akranesi. 

Samkvæmt heimild í 66. gr. umferðarlaga nr. 40, 23. apríl 1968 og að fengnum 
tillögum bæjarstjórnar Akraness hefur eftirfarandi verið ákveðið: 

Umferð um Espigrund ber að víkja fyrir umferð um Víkurbraut með biðskyldu. 

Auglýsing þessi tekur þegar gildi. 

Lögreglustjórinn á Akranesi, 18. nóvember 1981. 

Björgvin Bjarnason. 

  

Stjórnartíðindi B 59, nr. 646—659. Útgáfudagur 14. desember 1981.
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REGLUGERÐ 

um veitingu lögreglustarfs, lögregluskóla o. fl. 

I. KAFLI 

Um veitingu starfs í lögregluliði. 

1. gr. 
Þeir sem sækja um lögreglumannsstöðu skulu fullnægja eftirtöldum almennum 

skilyrðum: 

1. Umsækjandi skal vera íslenskur ríkisborgari, 20—30 ára, fjár sins ráðandi og 
má ekki vera kunnur af óreiðu í fjármálum. Hann skal hafa gott mannorð og 
vera þekktur að reglusemi og háttvísi. 

2. Umsækjandi skal vera a. m. k. 178 em á hæð, ef um karl er að ræða, en kona 
172 cm. Hann skal vera vel vaxinn, með góða líkamsburði, heilbrigður andlega 
og líkamlega og laus við líkamslýti, hann skal hafa góða sjón á báðum augum, 
góða heyrn og rétta litarskynjun. 

3. Umsækjandi skal hafa lokið grunnskóla og tveggja ára almennu námi í fram- 
haldsskóla eða öðrum sambærilegu námi með fullnægjandi árangri. Sérstök 
áhersla skal lögð á góða einkunn í íslensku. Umsækjandi skal hafa vald á ein- 
hverju Norðurlandamálanna, ensku eða þýsku. Hann skal hafa almenn öku- 
réttindi til bifreiðaaksturs. Hann skal vera syndur. 

4. Umsækjandi skal standast læknisskoðun trúnaðarlæknis og þrekprófun. Honum 
skal skylt að ganga undir hæfnispróf í íslensku og vélritun. 

2. gr. 
Við lögregluskólann starfar sérstök nefnd, valnefnd, sem metur hvort umsækj- 

andi fullnægi framangreindum skilyrðum. Nefndin getur látið umsækjanda ganga 
undir almennt hæfnispróf og óskað eftir frekari gögnum um einstök atriði umsóknar 
áðnr en endanleg ákvörðun er tekin um afgreiðslu hennar. 

Heimilt er nefndinni að víkja frá einstökum skilyrðum 1. gr. er sérstakar 
ástæður mæla með því. 

Valnefnd skipa menn, sem eftirtaldir aðilar tilnefna: Dómsmálaráðuneytið, 
Landssamband lögreglumanna og Sýslumannafélag Íslands. Þá á skólastjóri lögreglu- 
skólans sæti í nefndinni og er hann jafnframt formaður hennar. Nú er sótt um 

starf við tiltekið embætti og tekur þá viðkomandi lögreglustjóri sæti í nefndinni. 
Heimilt er honum að senda skriflega álitsgerð um umsækjanda í stað þess að taka sæti 
í nefndinni. 

Valnefnd skal senda álitsgerð um umsækjendur til hlutaðeigandi lögreglustjóra. 

B 134 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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3. gr. 
Nú hefur umsækjandi verið ráðinn í lögreglumannsstarf, og skal þá líta á 

fyrstu 2 starfsár hans sem reynslu- og námstíma, sem skipiist í grunnnám og 

starfsnám. 
Nú kemur í ljós á reynslutíma, að lögreglumannsefni fullnægir ekki þeim kröf- 

um, sem gerðar eru til lögreglumanna hvað snertir námshæfileika, ástundun, reglu- 
semi, framkomu og heilsufar og ber þá lögreglustjóra eða yfirlögregluþjóni að semja 
rökstudda greinargerð um það, sem áfátt þykir. Skal lögreglumannsefni skýrt frá 
efni greinargerðar, áður en lögreglustjóri tekur ákvörðun um, hvernig með skuli fara. 

Eigi skal skipa í fasta lögreglumannsstöðu aðra en þá, sem lokið hafa reynslu- 
tíma og staðist próf í lögregluskólanum. Víkja má frá þessu ákvæði, ef sérstaklega 

stendur á. 
4. gr. 

Eigi skal ráða aðra í héraðslögreglustörf en þá, sem eru íslenskir ríkisborgarar, 
hafa gott mannorð og eru kunnir að reglusemi og háttvísi, enda séu þeir heilbrigðir 
andlega og líkamlega. Þeir skulu hafa lokið námskeiði fyrir héraðslögreglumenn, 

áður en þeir hefja störf. 

5. gr. 
Lausráðnir starfsmenn, sem gegna lögreglustörfum um stundarsakir skulu sækja 

undirbúningsnámskeið, sem haldin eru fyrir þá, nema mjög miklum erfiðleikum sé 

bundið að koma því við að senda þá á námskeið. 

II. KAFLI 

Um lögregluskóla og starfsnám. 

6. gr. 
Við embætti lögreglustjórans í Reykjavík skal starfræktur Lögregluskóli ríkis- 

ins, er veiti lögreglumönnum almenna menntun í lögreglufræðum, sbr. 7. og Í0. gr., 

svo og sérmenntun í hinum ýmsu greinum löggæslunnar. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík veitir skólanum forstöðu og ræður stundakennara 

og annað starfslið. Rannsóknarlögreglustjóri ríkisins hefur umsjón með kennslu og 

prófun lögreglumanna í öllu, er lýtur að rannsókn brota. 

Skólanefnd, skipuð lögreglustjóranum í Reykjavík, rannsóknarlögreglustjóra 

ríkisins og starfsmanni dómsmálaráðuneytisins, tilnefndum af dómsmálaráðherra, 

skal hafa yfirumsjón með starfsemi lögregluskólans. Starfsmaður dómsmálaráðu- 

neytisins er formaður skólanefndar. 

Skólanefnd skal gera tillögur um námsefni og kennara. Nefndinni er heimilt 

að fella niður eða bæta við námsgreinum, eftir því sem þörf þykir. 

7. gr. 

Lögreglumenn, sem ráðnir hafa verið til reynslu, skulu kvaddir til náms Í 

lögregluskólanum, svo fljótt sem því verður við komið að mati lögreglustjóra. Fyrri 

önn grunnnáms standi yfir í 8 vikur hið skemmsta. 
Námsgreinar verði: 

1. Íslenska. 
2. Skýrslugerð. 
3. Lögreglufræði. 
4. Samþykktir. 
5. Umferðarlög og reglur. 

6. Ýmis lög.
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1. Vettvangsuppdrættir. 
8. Slysahjálp. 
9. Refsiréttur. 

10. Undirstöðuatriði rannsókna. 
1i. Lögregluæfingar, sund, leikfimi, sjálfsvörn, meðferð lögreglutækja o. fl. 
12. Vélritun. 
13. Sálarfræði. 

8. gr. . 
Kennsla á fyrri önn grunnnáms skal miða að því að veita nemendum nægilega 

undirstöðuþekkingu til þess að þeir geti hafið störf sem nýliðar. Skal námsefni vera 
í höfuðatriðum sem hér segir: 

Íslenska. 

Áhersla verði lögð á að æfa nemendur í réttritun, setningu greinarmerkja og 
liðlegri setningarskipan, svo og að kynna þeim undirstöðuatriði í málfræði. Gera 
skal nemandann hæfan til að tjá sig, bæði munnlega og skriflega. Kennsla miðist 
efiir föngum við atvik, sem algengust eru í starfi lögreglumanns. 

Skýrslugerð. 

Kennd grundvallaratriði skýrslugerðar og gerð tiikynninga þannig að nemanda 
verði kleift að leysa á fullnægjandi háit hvers kyns skýrslugerð, sem honum er falin. 
Farið yfir niðurröðun efnis, málfar og efnisatriði frumskýrslna. Tekin til meðferðar 
eftirtalin atriði: 

Tilgangur skýrslugerðar. 
Notkun skýrslueyðublaða og niðurröðun efnis. 
Lýsing á persónum og hlutum. 
Tilkynningar, mótteknar og útsendar. 
Vitni. 
Grunaður. 
Vettvangslýsing. 

Skráning, röðun og vistun skjala. 
Skýrslur vegna umferðarslysa. E
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Lögreglufræði. 

Hlutverk lögreglumanna. 
Skipulag lögreglunnar, starfssvið hinna ýmsu lögregludeilda og samvinna þeirra. 
Réttindi og skyldur lögreglumanna skv. lögum. Starfsreglur fyrir lögreglumenn. 
Samstarf lögreglunnar við aðrar stofnanir. 
Heimild lögreglunnar til valdbeitingar. Neyðarvörn. Handtaka. 
Reglur um leit á mönnum og húsleit. 
Framkvæmd löggæslu: Varðganga, framkoma, leiðbeiningarskylda, áminningar, 
kærur. 

Nokkur grundvallaratriði um uppbyggingu þjóðfélagsins. 
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Samþykktir. 

Farið yfir lögreglusamþykktir um óspektir og ölvun á almannafæri og bent á 
mismunandi ákvæði í lögsagnarumdæmum, reglu á veitingastöðum og friðun al- 
menningseigna. Ennfremur reglur um meðferð íslenska fánans, lokunartíma sölu- 
búða o. fl. eftir því sem skólanefnd ákveður.
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Umferðarlög og reglur. 

Farið yfir meginefni umferðarlaga. 
Reglugerð um gerð og búnað ökutækja. 
Reglugerð um umferðarmerki. 
Umferðarstjórn. 
Sérreglur um akstur lögreglumanna. 
Erlend ökutæki og ökumenn. 
Umferðarslys og orsakir þeirra. 
Umferðaröryggi og fyrirbyggjandi aðgerðir. þ
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Ýmis lög. 

Nemendum verði gerð grein fyrir sérrefsilöggjöfinni, svo og annarri löggjöf, 
sem krefst eftirlits eða stjórnunar lögreglu. Námsefni feli í sér yfirferð laganna, 
gerð grein fyrir tilgangi þeirra, refslákvæðum og öðrum ákvæðum, sem hafa þýðingu 
fyrir löggæslu. Sérstaklega verði farið yfir eftirtalin lög: Helgidagalöggjöf, lög um 
nafnskirteini, áfengislög, veitingalög o. fl. eftir ákvörðun skólanefndar og skólastjóra. 

Vettvangsuppdrættir. 

Kennd nokkur undirstöðuatriði mælingartækni, uppdrættir af vettvangi og skýrð 

þýðing nákvæmra uppdrátta við rannsókn máls. 

Slysahjálp. 

Lífgun úr dauðadái, frumaðstoð og flutningur slasaðra. 

Refsiréttur. 
Skýrð helstu hugtök almenna hluta refsiréttarins og farið yfir algengustu brot 

í sérstaka hlutanum. Farið sérstaklega yfir hugtök eins og neyðarvörn, neyðarréti, 
sakhæfi, þjófnað, nytjastuld, manndráp og líkamsmeiðingar, refsingar og önnur 
viðurlög. 

Undirstöðuatriði rannsókna. 

Kennd undirstöðuatriði nokkurra rannsóknaraðferða og nemendum gert kleift 
að annast einfaldar rannsóknir. Farið yfir það helsta, sem varðveita þarf á brota- 
stað og hvernig tryggja beri, að sakargögn spillist ekki. 

Lögregluæfingar. 

Sundkennsla miði að því að gera nemanda færan um að bjarga manni frá 
drukknun. Leikfimi miði að því að gera nemanda liðlegan í hreyfingum og göngu- 
lagi. Kennd undirstöðuatriði við handtöku, leysiaðferðir og kylfunotkun. Æfingar í 
umferðarstjórn. Leit að týndu fólki. 

Vélritun. 

Áhersla lögð á uppsetningu og sóðan frágang og að nemendur skili villulaus- 
um texta. 

Sálarfræði. 

Farið yfir nokkur atriði hagnýtrar sálarfræði sem koma lögreglumönnum að 
gagni í starfi þeirra.
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9. gr. 
Nú hefur lögreglumaður sótt fyrri önn grunnnáms skv. 7. gr. og staðist próf 

að því loknu og hefst þá starfsnám hans. Starfsnám skal að hluta fara fram í fjöl- 
mennu lögregluliði í þéttbýli, eftir nánari ákvörðun ráðuneytisins. Starfsnámið fer 
fram undir eftirliti viðkomandi lögreglustjóra, vfirlögreglubhjóns eða annars yfir- 
manns, er lögreglustjóri tilnefnir og skal hagað í samræmi við reglur, sem skóla- 
nefnd setur. Gæta skal þess, eftir því sem við verður komið að verkefni séu við 
hæfi lögreglnmannsins, miðað við starfsaldur, nám og reynslu. Yfirmaður ræðir 
reglulega við lögreglumanninn um dagleg störf hans, svarar fyrirspurnum og veitir 
ábendingar um það, sam betur hefði mátt fara. Á fjösnrra mánaða fresti skal vfir- 
maður gera skýrslu um nám lösreslumannsins, framfarir og annað, sem máli kann 
að skipta um starfshæfni hans. Afrit af þeirri skýrslu skol senda til skólanefndar. 
Starfsnám skal standa yfir í a. m. k. 8 mánuði. 

10. gr. 
Lögreglumaður skal kvaddur á síðari önn srunnnáms svo fljótt sem aðstæður 

leyfa að loknu starfsnámi skv. 9. gr. 
Síðari önn grunnnáms skal standa vfir í 6 mánnði. Námsgreinar verði: 

1. Íslenska. 
2. Skýrslugerð. 
3. Lögreglufræði. 

4. Meðferð opinberra mála. 

5. Samþykktir. 
6. Umferðarlög og reslnserðir. 
7. Ýmis lög. 

8. Refsiréttur. 

9. Þjóðfélagsfræði. 

10. Persónn- og sifiaréttur. 

11. Rannsókn afbrota. 

19. Vettvangsupndrættir. 

13. Rafmagnstæki oo hættnleg efni. 

14. Sálarfræði. 

15. Slysahjálp. 

16. Tögreslnæfingar. umferðarstiðrn. siálfavörn. meðferð lösreglutækija, leik- 

fimi. sund o. fl. 
17. Fyrirlestrar um ýúmic safni er snerta löosæslnstörf. 

18 Erlend tnnsnmál. 

11. gr. 
Kennsla á síðari önn srennnáms miði að hví að veita haldsóða fræðslu í almennu 

lögreslnstarfi. Skal námsefni vera í höfnðatriðum sem hér segir: 

Íslenska. 

Kennsla heinist einkum að skýrslnserð með vöndnðu málfari og sreinilegri 
framsetningn og frameðen. Áherela verði láoð á réttritnn og sreinarmerkjasetninsn. 

Skýrslugerð. 

Farið yfir reglur um skýrslnserð. Kennd vfirhevrslutækni sagnvart sakaraðilum 

og vifnum. Kennd skýrslugerð á rannsóknarstigi máls og hvers heri að gæta við 

rannsókn mála. Gerðar skýrslur um fjölbreytt efni. er snertir hinar ýmsu náms- 
greinar sem kenndar ern á önninni.
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Lögreglufræði. 

Starfssvið lögrsglunnar, stöðvarbjónusta, starf á varðsvæði, varðsæsla. 

Valdbeiting (notkun kylfu og annarra lögreglutækja), meðferð mála varðandi 

sjúka menn, hjálparvana eða slasaða. líkfundur, meðferð fundinna fjármuna, lög- 

gæsla á brunastað, óspektir, lokanir á götum eða svæðum, verndun ummerkja á 

mönnum. munum eða vettvangi, þannig að sakargögn fari ekki forgörðum. 

Meðferð opinberra máta. 

1. Lög um meðferð opinberra mála. Gildissvið lasanna. ASsreinins oninherra mála 

og einkamála. Heimildir Hl að hafa unni í oninheru máli kráfur borgararéttar 

eðlis. 
Tengsl opinberra mála og refsiréttar. 

2. Almennt yfirlit um skipulag og hlutverl: dómstólanna, ákærnvaldsins og lös- 

reglunnar. 
3. Almenn kærnskvlda. Frumkvæði lösresln til aðserða vegna refsiverðrar háttsemi. 

4. Frumrannsókn opinbers máls og ráðstáfnn hess að henni lokinni. 

Ákvörðun ríkissaksóknara nm meðferð máls. Niðnrfellins. frestin ákærn, ósk 

nm að dómari Tiúki máli með dómssátt os málshöfðun. Efni ákærn. 
5. Heimildir dómara. lögreslustióra og lösregslvmanns Hl þes að ljúka opinbern 

máli án málshöfðunar. 
6. Bannsókn og meðferð oninhers máls fyrir dómi. 

7. Fnllnnsta refsidóma. 
8. Almennt um sakbornins og réttarstöðn hans. 

9. Valdheitins lösreslímanna. Handtaka. Gæslnvarðhald. Hald á munum. Leit. 

Yfirhevrsla sakaðra manna. 

10. Vitni oo yfirhevrsla heirra. 
11, Sækjandi. Veriandi. Béttargæslumaður. 

Samþykktir. 

Helst reglur heilhrioðissambykkta. vinnrverndarákvæða, hvesinsarsamhykkta, 

brynamálasambvkkta o. fl. eftir hví sem skólanefnd ákveður. 

Umferðarláo og reglur. 

Farið vfir mesinefni umforðarlass os reslnserðir settar samkvæmt þeim. Sér- 
staklesa farið vfir eftirtalin atriði: 

a. Umferðarlögin, sildissvið og orðaskýringar. 

h. Öknkennsla, próf og öknskírteini. 

ce. Ökumaðurinn, 
d. Ökntækið. skránins og eftirlit. 
e. Áhvreð eisanda ökutækis. 
f. mferðarreglur. 

s. Stáðvnn ókntækia. 
h. Sérstakar reglur um ákveðna vegfarendur s.s. gangandi fólk. hjólreiðamenn 

os hestamenn. 

i. SkvIdur ökumanns við umferðaralvs, svo og skyldur lósreglunnar. 

i. TImferðarstjórnun. Umferðarmerki. 

I. Akstur Jlósreslymanna, sérreglur. 

1, Bef<i. og viðurlasaákvæði rmferðarlasanna.



27. nóvember 1981. 1069 Nr. 600. 

m. Erlend ökutæki og ökumenn. 
n. Ábyrgðarreglur. 
0. Umferðarslys og orsakir þeirra. 
p. Umferðaröryggi og fyrirbyggjandi aðgerðir. 
q. Verklegar æfingar. 

Ýmis lög. 

Farið yfir eftirtalin lög og fleiri, ef skólanefnd ákveður svo: 

Ríkisborgaralög og útlendingalög. 
Veitingalöggjöf. 
Lösgjöf um skotvopn, sprengiefni og skotelda o. fl. 

Friðunarlöggjöf. 
Lög um vernd barna og ungmenna. 

Lög um nafnskirteini. 

Náttúruverndarlög, lög vm lax- og silungsveiði. friðunarlög. 

Helgidasalögsjöf og reglur um lokunartíma sölubúða. 

Lög nm meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra. 
0. Lög um horfna menn. 
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Refsiréttur. 

Skýrð grundvallarhustök almenna hluts refsiréttarins og þau tengd algengustu 
brotum. Sérstaklega farið vfir tilraun og hlutdeild, ásetning, fullframningu brots, 

varnaðaráhrif refsinga, hugtakið refsinen og önnur viðurlög. Manndráp og líkams- 
meiðinsar, nauðungarbrot, brot gegn valdstiórninni. brot á almannafriði og brot í 
oninberu starfi. 

Þjóðfélagsfræði. 

Farið yfir nokkur atriði úr rétlarsösn, svo sem Þióðveldi, konungsdæmi, lýð- 
veldi, bróun stjórnskipunarlaga og skýrð stiðrnarskráin. Skýrð hugtökin lýðveldi 

og bingræði. Sagt frá helstu stofnunum og tengslum þeirra, stjórnmálaflokkum og 
hagsmunahópum. Þátttaka Íslands í alþjóðlegu samstarfi. Kosningar og kosninga- 
réttur. 

Persónu- og sifjaréttur. 

Lögræði, lögræðissviptins. lögráðamenn, stofnun og slit hjúskapar, réttarstaða 

harna og kiörbarna. 

Rannsókn afbrota. 

Nemendum kenndar aðalreglur um rannsókn afbrota. Farið yfir rannsókn 
nokknrra flokka afbrota, kennd yfirheyrslutækni, aðferð við leit á mönnum, í 
húsum og víðavangi. Æfingar í mannlýsinsum, upptöku fingrafara og ljósmyndun. 

Vettvangsuppdrættir. 

Mælingatækni. Nemendum kennt að sera flóknari uppdrætti en á fyrri önn, 
bæði á götum, víðavangi og innanhúss. 

Rafmagnstæki og hættuleg efni. 

Farið yfir ýmsar hættur varðandi rafmagn, svo og hvernig rjúfa á straum svo 
hættulaust sé o. fl.
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Farið yfir nokkra flokka hættulegra efna, svo sem sprengiefni, hættulegar 
sastegundir o. þ. h., geymslu, meðferð og flutning framangreindra efna og við- 
brögð við hættuástandi. 

Sálarfræði. 

Nokkur atriði úr hagnýtri sálarfræði, er snerta lögreglustarfið. 

Slysahjálp. 

Fullkomið námskeið í skyndihjálp, lífgunaraðferðir og meðferð tækja. 

Lögregluæfingar o. fl. 

Umferðarstjórn, handtaka, gansfylkingar, meðferð og beiting lögreglutækja, 
gs sjálfsvörn, sund og leikfimi. Æfingar í framkvæmd ýmissa lögregluaðgerða. 

Erlend tungumál. 

Kennsla beinist einkum að talmáli, sem getur komið að hagnýtum notum fyrir 
lögreglumenn í starfi. 

12. gr. 
Í lok annar samkvæmt 7. og 10. gr. skulu nemendur prófaðir í námsgrein- 

unum og þeim gefnar einkunnir í heilum tölum frá 1—10. Til bess að standast 
próf þarf nemandi að fá einkunnina 4 hið minnsta í hverri námsgrein og einkunn- 
ina 5 hið minnst í íslensku. 

Skólanefnd setur nánari reglur um framkvæmd prófa. Fyrir verklega þjálfun, 
bar með talið starfsnám, má gefa tvær einkunnir, fullnægjandi eða ófnllnæsiandi. 

Skrifleg próf dæmir hlutaðeigandi kennari einn. Nemandi á rétt á að fá út- 
skýringar kennara á mati skriflegrar úrlansnar sinnar, ef hann æskir þess innan 
15 daga frá birtingu einkunnar. Vili nemandi, sm ekki hefur staðist próf, þá 
eigi una mati kennarans, getur hann snúið sér til skólastjóra. Skipar skólastjóri 

há prófdómara í hverju tilviki. 
Kennari og prófdómari, ef því er að skinta, dæma í sameiningu úrlausnir. 

Hvor um sig gefur sjálfstætt einkunn fyrir úrlausnina og silda bær jafnt í eink- 

unnasjöf. 
Við munnleg próf, eða þar sem skriflegu prófi verður okki komið við, skal 

vera einn prófdómari. 
Kennari eða meirihluti nemenda geta óskað skipunar prófdómara í einstöku 

prófi, telji þeir til þess sérstaka ástæðu. 

TIT. KAFLI 

Um framhaldsnám o. fl. 

13. gr. 

Hlutast skal til um, eftir því sem við verður komið, að lögreglumenn eigi kost 
á endurmenntunarnámskeiði innan 5 ára frá því að beir luku námi við lögreglu- 
skólann og síðan á a. m. k. 10 ára fresti. Á námskeiðinu skal rifjað upp námsefni 
grunnnámsins og kynntar lagabreytingar og nýjungar, er snerta störf lögreglu- 

manna. 

14. gr. 
Við lögregluskólann skal starfrækt framhaldsdeild. Kennsla framhaldsdeildar 

skal miða að því, að gera nemendur hæfa yfirmenn í lögreglu. Námsefni verði
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ákveðið af skólanefnd í samráði við dómsmálaráðuneytið, sem ákveður fjölda 
þátttakenda í náminu að undangengsinni auglýsingu. 

Miða skal að því, að yfirmenn verði ekki skipaðir nema þeir hafi lokið fram- 
haldsdeildarprófi. 

15. gr. 
Í lögregluskólanum skulu haldin námskeið í ýmsum sérsreinum á sviði lög- 

gæslu, þ. á m. um rannsókn afbrota, fíkniefnarannsóknir, hraðamælingar, bifhjóla- 
akstur o. fl, samkvæmt nánari ákvörðun skólanefndar. 

16. gr. 
Við lögregluskólann skulu haldin námskeið fyrir héraðslögreglumenn og laus- 

ráðna starfsmenn. Námsefni og kennsla skulu ákveðin af skólanefnd með hliðsjón 

af námsefni skv. 7. og 10. gr. 

17. gr. 
Við lögregluskólann <kal starfa a. m. k. einn kennari í fullu starfi. Auk al- 

mennrar kennslu skal hann hafa umsjón með öflun kennsnbóka og annars náms- 

efnis og skipulagningu skólastarfsins undir stjórn skólastjóra. 

18. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í 2. málsgr. 9. gr. laga nr. 56/1972 

um lögreglumenn, tekur gildi 1. janúar 1982 os jafnframt fellur tr gildi reglugerð 
nr. 254 1965. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Á árinn 1989 er skólanefnd heimilt að stytta námstíma á síðari önn grunnnáms 
sbr. 10. gr. Námstíminn má þó eisi vera skemmri en 4 mánuðir. 

Dómsmálaráðnneytið. 27. nóvember 1981. 

Friðión Þórðarson. nn 

Hjalti Zóphónífasson. 

23. nóvember 1981, Nr. 661. 

SAMÞYKKM 

fyrir Veiðifélao Héðinsfjarðar. 

1. gr. 
Félagið heitir Veiðifélag Héðinsfjarðar. 
Heimili þess og varnarþing er á Siglufirði. 

2. gr. 
Félagið nær til allra jarða, sem land cisa á vatnasvæði Héðinsfiarðar frá ósi í 

sjó um Héðinsfjarðarvatn og um allar ár og læki, sem í umrætt vatn falla. Þessar 
jarðir eru Ámá, Grundarkot, Möðruvellir, Vatnsendi og Vík. 

3. gr. 

Verkefni félagsins er að viðhalda sóðri fiskigengd á félagssvæðinu os ráðstafa 
veiði eftir hví sem aðalfundur ákveður. Félagið tekur til allrar veiði á félagssvæðinu. 

B 135
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4, gr. 
Stjórn félagsins skipa 5 menn, formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri og með- 

stjórnandi. Skulu þeir kosnir á aðalfundi til eins árs í senn. Stjórnin skiptir með sér 
verkum. Enginn atkvæðisbær félagsmaður getur skorast undan endurkosningu. Kjósa 
skal tvo endurskoðendur til eins árs í senn. 

5. gr. 
Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. Hún fær 

menn sér til aðstoðar við þau störf í þágu félagsins, sem vinna þarf á hverjum tíma, 
og semur við þá um þóknun fyrir. Formaður er fulltrúi félagsins út á við og hefur 
yfirumsjón með öllum störfum félagsins og fjárreiðum. 

Óheimilt er öllum að veiða á félagssvæðinn, nema með sérstöku skriflegu leyfi 
fólagsstjórnarinnar. Félagsmenn hafa forgang til kaupa á veiðilevfum. Í leyfinu skal 
tekið fram um veiðitíma og veiðitæki, og með hvaða kjörum leyfið er veitt. 

6. gr. 
Aðalfund skal halda í febrúarmánuði ár hvert. Á aðalfundi skýrir stjórnin frá 

störfum félagsins á liðnu starfsári os leggur fram tillögur um starfsemi þess á næsta 
ári. Þá skal hún leggja fram endurskoðaða reikninga félagsins og úrskurðar fundur- 
inn um þá. 

7. gr. 
Reikningsár félagsins er almansksárið. Stjórninni ber að færa reikningana í 

serðabók, sem henni er skylt að halds. <vo og sambykktir félagsins, félagaskrá. arð- 
skrá, fundargerðir os bréf. 

8. gr. 
Arði af sameiginlegri veiði skal skipt niður á félagsmenn samkvæmt arðskrá. 

Félassmenn greiði gjöld Hl félagsins í sömn hlutföllum og þeir taka arð. 

9. gr. 
Brot á sambykkt þessari varðar sektum samkvæmt XVI. kafla lasa nr. 76/1970 

um lax- og silungsveiði. 

Sambykkt 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, 23. nóvember 1981. 

Pálmi Jónsson. a 

Ragnheiðnr Árnadóttir 

Nr. 669 23. nóvember 1981. 

SAMÞYKKT 

fyrir Veiðifélas Bevðarvatns. Borgarfjarðarsýsln. 

1. gr. 
Félagið heitir Veiðifélas Reyðarvatns. Heimili þess og varnarþing er heimili 

formanns. 
2. gr. 

Félagið tekur Hl Reyðarvatns, Reyðarlækjar, fiskgengs hluta Leirár og Fossár 
ásamt efsta hluta Grímsár, frá vatni að efsta fossi í ánni. Aðilar að félaginu eru þessar
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jarðir, sem land eiga að Reyðarvatni, eða eiga upprekstrarrétt á afrétti, sem að því 
Hegia. Þær eru bhessar; Þverfell, Gilstrevmi, Ensland, Tðunnarctaðir, Hóll, Melserði, 

Snartarstaðir, Lundarhólmi, Skarð 1, Skarð TI, Kistufell, Kross, Gröf 1, Gröf II, 
Mávahiið, Múlakot, Skálnastaðir 1, Skálpsstaðir IT, Arnbórsholt, Lundur 1, Lundur 11, 

Gullberastaðir, Oddsstaðir 1. Oddsstaðir T, Brantartunsa, Tungnfe't, Brenna, Reykir, 
Eyri, Múlastaðir, Varmalækur, Hellur. Fossatún, Þaugabær, Langateisur, Bær 1. 
Bær 11, Nýi-Bær 1. Nýi-Bær TI, Jaðar, Langholt, Ta mgarholt, Stafholtsey 1, Stafholtsew 

1, Hvítárbakki 1, Hvítárbakki TI, Vindheimar, Þinenes 1, Þingnes I, Árbakki, Hestur, 
Heggsstaðir, Kvígsstaðir, Vatnshamar, Hvítárvellir 1, Hvítárvellir TI, Grímarstaðir, 
Bárustaðir, Staðarhóll, Hvanneyri, Ausa, Mið-Fossar og Syðstu-Fossar. 

      

  

   

3. gr. 

Verkefni félagsins er að viðhalda sóðri ficksengd á félagssvæðinn og ráðstafa 

veiði har á þann hátt. sem haskvæmastur þykir vera hverju sinni. Félagið tekur til 
allrar fiskveiði á félasssvæðinu. 

4. gr. 
Stjórn félagsins skipa þrír menn, formaður og fveir meðstiórnendnr. Skulu þeir 

kosnir á aðalfundi til þriggja ára í senn. Gansa beir úr stjórninni á víxl, þannig að 
formaður gengur út eftir eitt ár, annar meðstjórnandinn eftir tvö ár, hinn eftir þrjú 
ár og helst svo sama röð áfram. Enginn atkvæðisbær félag ssmaðnr setur skorast 
undan kosningu nema sérstök forföll hamli, eða að hann hafi verið í stjórn í minnst 
þrjú ár. Kjósa skal þrjá varamenn í stiórn á sama hátt. Árlega skal kjósa tvo endur- 
skoðendur og einn tl vara. 

    

5. gr. 
Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. Hún fær 

menn sér til aðstoðar við þan störf í bágu félagsins. sem vinna þarf á hverjum tíma. 
og semur við þá um bóknun fyrir. Formaður er fulltrúi félagsins út á við og hefur 
yfirumsjón með öllum störfum þess og fjárreiðum. Óheimilt er öllum að veiða á 
félagssvæðinn, nema með sérstök skriflesn leyfi félagsstjórnarinnar. Í leyfinu skal 
tekið fram nm veiðitíma og veiðitæki, og með hvaða kjörum leyfið er veitt. 
sð 

  

6. gr. 
Aðalfund skal halda eigi síðar en 15. maí ár hvert. Á aðalfundi skýrir stjórnin 

frá störfum félassins á lHiSnn starfsári og le eggur fram Hlögu um starfsemi bass á 

næsta ári. Þá skal hún einnig leggja fram endurskoðaða reikninsa félagsins og 
úrskurðar fundurinn um þá. Fundur er lögmætur ef hann er löslaga boðaður. Ekki 
er þó heimilt að ráðstafa veiði lengur en til eins árs í senn, nema sambykki minnst 
helmings félagsmanna komi til. 

7. gr. 
Reikningsár félagsins er almanaksárið. Stiórninni ber að færa reikninsana í 

gerðabók, sem henni er skylt að halda. svo og samþykktir félagsins, félagsskrá. 
arðskrá os fundargerðir. 

8. gr. 
Arði af sameiginlegri veiði skal skint milli félagsmanna samkv. arðskrá. Félass- 

menn greiði gjöld til félagsins í sömn hlutföllum og þeir taka arð. 

9. gr. 
Félagið skal starfa í samræmi við gildandi lög nm lax- og silungsveiði eins os 

þan ern á hverjum tíma.
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10. gr. 
Brot á samþykkt þessari varðar sektum samkvæmt XVI. kafla laga nr. 76/1970 

um lax- og silungsveiði. 

Samþykkt þessi staðfestist samkvæmi lögum nr. 76 25. júní 1970, um lax- og 
silungsveiði, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 23. nóvember 1981. 

Pálmi Jónsson. 
  

Ragnheiður Árnadóttir. 

Nr. 663. 27. nóvember 1981. 

SAMÞYKKT 

um breytingu á samþykkt um stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp 

borgarstjórnar nr. 140 10. ásúst 1964. 

1. gr. 
1. gr. orðist svo: 
Borgarstjórn Reykjavíkur er skipuð 21 borgarfulltrúa, kjörnum skv. lögum 

nr. 5/1962. 

2. gr. 
2. mgr. 7. gr. orðist svo: 
Aukafundi skal halda skv. ákvörðun borgarstjóra, forseta borgarstjórnar eða 

ef sjö borgarfulltrúar hið fæsta krefjast þess. 

3. gr. 
Ákvæði til bráðabirgða: 
Breytingar þessar taka gildi við reglulegar kosningar til borgarstjórnar í maí 

1982 os skal þá kjörinn 21 borgarfulltrúi. 

Samþykkt þessi, sem borgarstjórn Reykjavíkurborgar hefur samið og samþykkt 
staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 58 29. mars 1961. 

Félagsmálaráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 664. 26. nóvember 1981. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á regluserð nr. 238 17. apríl 1980 um gatnagerðargjöld í 

Miðneshreppi í Gullbringusýslu. 

1. gr. 
1. mgr. 4. gr. orðist svo: 
Giöld samkvæmt 3. gr. breytast ársfjórðungslega í samræmi við vísitölu bygging- 

arkostnaðar.
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2. gr. 
6. gr. orðist svo: 
Gjalddagar A-gjalda skulu vera sem hér segir: Við lóðarveitingu skal greiða 50% 

af áætluðu gatnagerðargjaldi innan eins mánaðar frá lóðarveitingu. Eftirstöðvar skulu 
greiðast þegar byggingarleyfi er veitt, þó er heimilt að veita gjaldfrest á eftirstöðvum 
í alit að þrjá mánuði. 

Reglugerð þessi sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Miðneshrepps í Gull- 
bringusýslu staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51/1974 til þess að öðlast gildi 
þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 26. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

30. nóvember 1981. j Nr. 665. 

AUGLÝSING 

um hækkun á sorptunnuleigu í Reykjavík. 

Ráðuneytið hefur staðfest hækkun á sorptunnuleigu í Reykjavík fyrir árið 1982. 
Mun leigan nema kr. 60,00 og gilda fyrir árið 1989. 

Félagsmálaráðuneytið, 30. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. nn 

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

23. nóvember 1981. Nr. 660. 

ARÐSKRÁ 
fyrir Veiðifélag Laxár í Skefilsstaðahreppi, Skagafjarðarsýslu. 

Engihlíðarhreppur ........................ 89 einingar 
Hafragil ............. 90 einingar 
Heiði 00... 40 einingar 
Herjólfsstaðir ............................ 150 einingar 
Hvammur „...........0.0... 91 eining 
Tlugastaðir „.........0..0.0.0.0..... 105 einingar 
Skarðshreppur ...............0.00.0..0..... 21 eining 
Skíðastaðir .............................. 265 einingar 
Sævarland „...........0...0000. 000... 58 einingar 
Þorbjargarstaðir ......................... 91 eining 

  

Alls 1000 einingar
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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, 23. nóvember 1981. 

Pálmi Jónsson. RN 
Ragnheiður Árnadóttir. 

Nr. 6067. 23. nóvember 1981. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Styrktarsjóð aldraðra, útgefin á 

venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 23. nóvember 1981. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Styrktarsjóð aldraðra. 

1. gr. 
Sjóðurinn er sjálfseignarstofnun og nafn hans Styrktarsjóður aldraðra. 
Heimili sjóðsins og varnarþing er í Reykjavík. 

2. gr. 

Stofnfé sjóðsins er kr. 10.000,00, en það er framlag frá einstaklingi sem ekki 

vill láta nafns síns getið. Stofnfé sjóðsins ásamt 10% af ársvöxtum hans hverju 

sinni fram að því að stofnfé hefur tifaldast myndar höfuðstól, sem aldrei má skerða, 

sbr. og ð. gr. 

3. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja eftir þörfum og getu hvers konar gagnlegar 

framkvæmdir, starfsemi og þjónustu í þágu aldraðra með beinum styrkjum og 

hagkvæmum lánum. 

4. gr. 

Tekjur sjóðsins eru: 
Framlög og gjafir eldri borgara. 
Dánargjafir. 
Almennar minningargjafir og áheit. 
Verðbætur og vextir. 
Annað fé sem sjóðnum kann að áskotnast. i

i
 

SO
 

5. gr. 

Við stofnfé leggst fyrst í stað 10% af því fé sem sjóðnum berst hverju sinni, 

svo og 10% af ársvöxtum hans. Að þessu undanskildu má þegar nota allt það fé 

sem sjóðnum berst samkvæmt tilgangi hans, samanber 3. gr. Þegar stofnfé sjóðsins 

hefur tífaldast, er heimilt að veita úr honum óskertar verðbætur, vexti og gjafafé 

sem kann að berast. 

6. gr. 

Heimilt er gefanda að ráðstafa gjöf sinni í samráði við stjórn sjóðsins til vissra 

staðbundinna framkvæmda eða starfsemi.
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7. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa þrír menn, tilnefndir til ðja ára í senn. Skal einn þeirra 

tilnefndur af stjórn Öryrkjabandalags Íslands og tveir af Samtökum aldraðra í 
Reykjavík. Tveir varamenn skulu einnig tilnefndir, einn frá hvorum aðila, til sama 
tíma. Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum. 

. 8. gr. 
Sjóðstjórn semur árlega reikninga sjóðsins. Endurskoðendur Samtaka aldraðra 

endurskoða reikninga hans. 

9. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari svo og á breyt- 

ingum sem kunna að verða gerðar á henni, enda hafi þær verið samþykktar einróma 
af stjórn sjóðsins. 

25. nóvember 1981. Nr. 668. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Guðnýjar Bjarnadóttur, 
Bolungarvík, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 25. 
nóvember 1981. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Guðnýjar Bjarnadóttur, Bolungarvík. 

1. gr. 
Stofnfé sjóðsins er 1000 krónur, sem Kvenfélagið Brautin, Bolungarvík, hefur 

að mestu lagt fram og er það ávaxtað í Sparisjóði Bolungarvíkur. 
2. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja barn í Bolungarvík, vangefið, fatlað, þroskaheft 
eða með sérþarfir af einhverju tagi, eiti í senn eða fleiri, eftir nánari reglum, sem 
stjórn sjóðsins setur. 

3. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa: Formaður Kvenfélagsins Brautarinnar. sóknarpresturinn í 

Bolungarvík og einn maður úr bæjarstjórn Bolungarvíkur, kosinn til ára ára í senn. 
Verði Kvenfélagið Brautin lagt niður, útnefnir bæjarfógetinn í Bolungarvík konu 
búsetta í Bolungarvík sem þriðja stjórnanda sjóðsins. Stjórnin heldur gerðabók og 
færir reikninga sjóðsins. Þeir fylgja bæjarreikningum Bolungarvíkurkaupstaðar til 
endarskoðunar og samþykktar. 

   

4. gr. 
Sjóðurinn skal jafnan ávaxtaður í Sparisjóði Bolungarvíkur. Hætti hann störfum 

eða líði undir lok, ákveður stjórn hans hvar hann skuli ávaxtaður eftirleiðis. 

ð. gr. 
Allir vextir sjóðsins, gjafir og aðrar tekjur, sem honum kunna að áskotnast, 

leggjast við höfuðstólinn, þar til hann hefur náð þeirri upphæð, að stjórnin telji 
vextina nægja til þess að veita sómasamlegan styrk úr sjóðnum. Ákveður hún þá 
hvaða barn sjóðurinn skuli styrkja. Eflist sjóðurinn svo að vextir hans dugi til þess 
að styrkja fleiri en eitt barn, tekur stjórnin sömuleiðis ákvörðun um það.
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AUGLÝSING 

um niðurfellingu framleiðsluforskrifta lyfja. 

Frá og með 1. júlí 1982 er framleiðsla eftirtalinna forskriftalyfja og lyfja sem 

framleidd eru skv. óstöðluðum forskriftum óheimil: 

Elixir paracetamolis. 
Gelatum aluminii hydroxidi 4%. 

Gelatum aluminii hydroxidi 4% cum magnesii silicate 10%. 

Tablettae B-combini DAK. 
Tablettae methyldopi DAK. 
Tablettae sulfamethoxazoli cum trimetoprimo DAK. 

Heimilt er að afgreiða viðkomandi lyf í smásölu til og með 31. desember 1982. 

Auglýsing þessi er birt með stoð í reglugerð um skráningu innlendra sérlyfja 

nr. 334/1979. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 15. desember 1981. 

Svavar Gestsson.   
Páll Sigurðsson. 

Nr. 670. 15. desember Í9ðÍl. 

REGLUGERÐ 

um skráningargjald og árgjald sérlyfja á sérlyfjaskrá. 

1. gr. 

Umsókn um skráningu sérlyfs skal senda í fjórriti til heilbrigðis- og trygginga- 

málaráðuneytisins. Umsóknareyðublöð fást í ráðuneytinu. Ráðuneytið árilar 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. 

850,00. Er gjaldið óendurkræft þótt umsókn sé hafnað. 

Þegar sótt er um skráningu á öðrum formum, öðrum styrkleikum eða um viður- 

kenningu á hvers konar breytingum á áður skráðum sérlyfjum, skal rita nýja um- 

sókn. Er skráningargjald þá kr. 420,00. 

2. gr. 

Af hverju formi sérlyfs, sem er á sérlyfjaskrá 1. janúar ár hvert, skal greiða 

árlegt gjald að upphæð kr. 220,00, er greiðist sérlyfjasjóði fyrir 1. mars ár hvert. 

3. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 7. gr. lyfjalaga nr. 49 16. maí 1978 

og öðlast gildi við birtingu. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð með sama heiti nr. 

606/1980 og 1. gr. og 12. gr. reglugerðar um skráningu sérlyfja á sérlyfjaskrá nr. 

451/1976 með áorðnum breytingum. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 15. desember 1981. 

Svavar Gestsson. nn 
Jón Ingimarsson.
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 269/1973, um mjólk og mjólkurvörur, 

með síðari breytingum. 

1. gr. 
4. gr. orðist svo: 

4.1. Gerilsneyðing er hitun mjólkur og mjólkurvöru í þeim tilgangi að sneyða 
vöruna að nokkru eða öllu leyti lifandi gerlum og skal fara fram í tækjum 
sem Heilbrigðiseftirlit ríkisins viðurkennir og samkvæmt eftirfarandi að- 
ferðum: 

a) Hitun upp í 62—65C í 30 mínútur. 
b) Hitun upp í 72—78%C í 15—20 sekúndur. 
c) Hitun upp í 81—95C. 
d) Hitun upp í 185—150C (U.H.T.-hitun). 

e) Hitun upp í 63—68*C í 15 sekúndur (forhitun). 

4.2. Ef beita á öðrum gerilsneyðingaraðferðum skal leita samþykkis Heilbrigðis- 
eftirlits ríkisins til þess hverju sinni. 

2. gr. 
39. gr. 3. tl. orðist svo: 

39.3. Af rafkældri mjólk, sem flutt er til mjólkurstöðvar skal hjá hverjum fram- 
leiðanda taka vikulega sýni úr kæligeymi eða kældum brúsum til gerla- 
ræktunar og talningar. Skulu sýnin flokkuð við móttöku mjólkurinnar í 
stöðinni með eftirfarandi aðferð: 
Gerlaræktun og talning (P.C. æti í 72 klst. við 30%C). 

1. flokkur: 0—-250 000 gerlar pr. ml. 
2. flokkur: 250 000—600 000 gerlar pr. ml. 
3. flokkur: 600 000 og fleiri gerlar pr. ml. 

Að fengnu leyfi Heilbrigðiseftirlits ríkisins er þó heimilt að nota forhitaða 
litprófun eftir að mjólkin hefur verið geymd við 14*C í 18 klst. (preinkubert 
reduktaseprufa) í stað gerlatalningar skv. ofanskráðu til flokkunar á mjólk. 
Skal mjólkin þá flokkuð þannig: 

1. flokkur: Aflitun eftir meira en 3 klst. 

2. flokkur: Aflitun á 1—-3 klst. 

3. flokkur: Aflitun á minna en Í klst. 

ð. gr. 
40. gr. 4. tl. orðist svo: 

40.4. Heimilt er að forhita mjólk við móttöku í mjólkurstöð til þess að auka geymslu- 
þol hennar, ef geyma þarf mjólkina lengur en 36 klist. áður en gerilsneyðing 
hennar, pökkun og vinnsla hefst. Forhituð mjólk skal vera fosfatasa jákvæð. 
Þar sem forhitun verður ekki komið við er Heilbrigðiseftirliti ríkisins heimilt 
að leyfa tvígerilsneyðingu ef geyma þarf mjólkina lengur en 36 klst. áður en 
síðari gerilsneyðing, pökkun og vinnsla hefst. Heimilt er einnig að gerilskerða 
skyr (hitun upp í 68%C í 15—20 sek.) enda sé þess getið á umbúðum. 
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4. gr. 
52. gr. 12. og 13. tl. orðist svo: 

52.12. Strax að lokinni pökkun gerilsneyddrar mjólkur og ósýrðra mjólkurvara í 
mjólkurstöð mega ekki finnast fleiri koligerlar en sem samsvarar MPN (Most 

probably number) 5 í ml og heildargerlafjöldi má ekki vera meiri en 30 000 
í mi með ræktun við 300C í 72 klst. 

52.13. Útlit, bragð og lykt gerilsneyddrar mjólkur og ósýrðra mjólkurvara skal vera 
óaðfinnanlegt á síðasta söludegi. Að jafnaði skal við það miðað að heildar- 
serlafjöldi fari ekki yfir 100 000 í ml á síðasta söludegi. 

5. gr. 
Reglugerð þessi er sett með stoð í lögum nr. 12 frá 17. mars 1969, um hollustu- 

hætti og heilbrigðiseftirlit, sbr. og lög nr. 24 frá 1. febrúar 1936, um eftirlit með 

matvælum og öðrum neyslu- og nauðsynjavörum og öðlast þegar gildi við birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 8. desember 1981. 

Svavar Gestsson. 0 

Páll Sigurðsson. 

Nr. 672. 30. nóvember 1981. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 81 8. mars 1973, um Vatnsveitu Raufarhafnar. 

13. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Árlegur vatnsskattur skal reiknast af heildarmati hverrar fasteignar, þ. e. mat 

mannvirkja og lóðar, samkvæmt lögum um fasteignamat og fasteignaskráningu 
nr. 28 29. apríl 1973. Upphæð vatnsskatis skal vera 0,4% af fasteignamati húss og 
lóðar, eins og það er á hverjum tíma notað sem álagningastofn fasteignaskatts. 
Upphæð vatnsskatts skal þó aldrei vera lægri en kr. 50,00 fyrir hverja skattskylda 
fasteign. Þó skal aldrei reikna vatnsskatí af húsi það ár, sem bygging fer fram. 
Sé bygging eigi virt fasteigsnamatsvirðingu, skal greiða vatnsskatt samkvæmt lág- 
marksákvæðum 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. Vatnsnot í steypu til iðnaðar kr. 0,50 fyrir 100 kg af sementsnotkun. 
bh. Fyrir þvottaplön, sem rekin eru til þvotta á bifreiðum, t. d. í sambandi við 

eldsneytissölu, skal greiða kr. 500,00 á ári fyrir vatnsnotkun. 
c. Fyrir vatnsnotkun í sláturhúsum skal greiða aukagjald kr. 0,20 fyrir hverja 

slátraða sauðkind. 

d. Fyrir vatnsnolkun við síldarsöltun skal greiða kr. 0,50 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. 0,25 fyrir hverja útskipaða tunnu. 

e. Fyrir vatnsnotkun við síldarbræðslu og aðra mjöl- og lýsisframleiðslu skal 
greiða kr. 2,50 fyrir hvert innvegið tonn af hráefni. 

f. Fyrir vatnsnot við fiskverkun skal greiða kr. 2,50 á hverja smálest af innvegnum 
fiski, þar sem ekki er vatnsmælir.
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8. Greiðsla fyrir vatn til skipa og báta í Raufarhöfn skal vera kr. 1,50 fyrir hvern 
rúmmetra. Lágmarksgjald til fiskiskipa kr. 25,00 og annarra skipa kr. 40,00, 
þó skulu fiskiskip sem gerð eru út frá Raufarhöfn ekki greiða fyrir vatn. 

h. Greiðsla fyrir ótalin vatnsnot skal fara eftir ákvörðun vatnsveitunnar. 

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 reglugerð nr. 110 21. febrúar 
1978. 

Félagsmálaráðuneytið, 30. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Sn æbjörnsdóttir. 

10. desember 1981. Nr. 673. 

REGLUGERÐ 

um lágmark eigin áhættu vátryggðs hjá Viðlagatryggingu Íslands. 

1. gr. 
Eigin áhætta vátryggðs skv. 7. gr. laga nr. 52 27. maí 1975 skal vera 5% af hverju 

tjóni, hó eigi lægri fjárhæð en kr. 5 000,00. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í lögum nr. 52/1975 um Viðlagatrvgsinsn 

Íslands, tekur gildi hinn 1. janúar 1982. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 10. desember 1981. 

Svavar Gestsson. nn nn 

Páll Sigurðsson. 

9. desember 1981. Nr. 674. 

REGLUGERÐ 

um rétt sjómanna til ellilífeyris. 

1. gr. 
Hver sem stundað hefur sjómennsku í 25 ár eða lengur, skal eiga rétt til töku 

elilífeyris frá og með 60 ára aldri, enda sé að öðru leyti fullnægt skilyrðum 11. gr. 
laga nr. 67/1971 um almannatrvggingar. 

Starfsár sjómanna skal í þessu sambandi miðast við að sjómaður hafi verið 
lögskráður á íslenskt skip eigi færri en 180 daga á ári að meðaltali í 25 ár. 

Nú kemur í ljós að lögskránins hefur eigi farið fram lögum samkvæmt eða 
gögn er hana varða ern glötuð og er þá heimilt, eftir atvikum, að meta sjóferðabækur 
eða önnur skrifleg sönnunargögn um starfstíma sjómanns. 

Nú er skriflegri sönnun um starfstíma sjómanns ekki fl að dreifa og er þá 
heimilt að meta til slíkrar sönnunar vitnisburð tveggia valinkunnra manna eða fleiri 
um starfstíma sjómanns. Slíkur vitnisburður verður að bera með sér hvar, hvenær 
og hve lengi sjómennska sú var stunduð sem sönnunin nær til.
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2. gr. 
Regluserð þessi er sett samkvæm! {. sr. lasa nr. 30 26. maí 1981 um breyting 

á lögnum um almannatrvgsinsar nr. 67/1971 með síðari breytingum og öðlast hegar 

gildi. 

      

Heilbrigðis- og tryagingamálaráðuneytið, 9. desember 1981. 

Svavar Gestsson.   
Páll Sigurðsson. 

Nr. 675. 10. nóvember 1881. 

REGLUGERÐ 

um búfjárha!d á Hvammstanga. 

1. gr. 
Búfjárhald er óheimilt á Hvammstanga án sérstaks leyfis sveitarstjórnar. Reglu- 

gerðin skerðir þó ekki rétt lösbýla innan hreppsmarka til búfjárhalds. 

2. gr. 
Sá, sem hvggst sækia um leyfi samkvæmt 1. gr. skal senda skriflega umsókn 

til sveitarstjórnar. Í umsókninni skal gera grein fyrir fjölda búfjárins sem óskað 
er leyfis fyrir, hvernig seymslu þess skuli háttað og öðru sem máli kann að skipta. 

3. Er. 

Telji sveitarstiórn að skilyrði sén fyrir hendi skal hún veita leyfið. Má veita 
það í ákveðinn tíma eða tiltaka ákveðinn frest til afturköllunar. Ef leyfishafi brýtur 
reglur mm meðferð búfjár. t. d. gætir besc ekki á fullnægjandi hátt má afturkalla 
leyfið að undangenginni aðvörun. 

4. gr. 
Ef maður heldur búfé án heimildar samkvæmt reglugerð þessari skal lögreglu- 

stjóri hlutast til um að það sé tekið úr vörslu hans og er heimilt að selja það á 
uppboði eða slátra því að undangenginni aðvörun. Sama gildir ef leyfishafi gætir 
ekki settra reglna um meðferð búfjárins, þannig að það veldur tjóni eða óþrifum. 

5. gr. 
Sveitarstjórn getur ákveðið að greitt skuli gjald fyrir veitt leyfi tíl búfjárhalds. 

Má ákveða gjald fyrir hvern grip sem leyfi er veitt fyrir eða ákveðna upphæð fyrir 

hvert leyfi. 

6. gr. 
Sá sem fær leyfi til búfjárhalds samkvæmt reglugerð þessari, skal hafa búféð 

í öruggri vörslu og ber hann ábyrgð á öllu því tjóni sem það kann að valda. 

7. gr. 
Sveitarstjórn skal hafa búfjárhelda girðingu umhverfis íbúðabyggð á Hvamms- 

tanga og skinnleggia landsvæði fvrir búfjárhald ulan beirra marka. Stefnt skal skipu- 

lega að því að allt búfjárhald flytjist út fyrir ofangreinda girðingu.
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8. gr. 
Búfénað sem gengur laus í kauntúninu, gagnstætt fyrirmælum samþykktar 

þessarar skal lögreglustjóri láta handsama og taka í vörslu. Ennfremur geta þeir 
sem fyrir ágangi verða látið handsama ágangsfénað, en þeir skulu skýra lögreglu- 
stjóra frá því tafarlaust. Eigendur slíks fénaðar ber að greiða allan kostnað af 
handsömun hans, fóðrun og annan kostnað, sem af slíku leiðir og má láta selja 
búfénaðinn á opinberu uppboði til lúkningar kostnaðinum verði fénaðurinn ekki 
leystur út innan sólarhrings frá því eigandinn fékk vitneskju um handsömunina 
eða eigi er vitað um eiganda innan hæfilegs tíma eftir að auglýsing um fénaðinn 
hefur verið birt. Einnig skal eigandi slíks búpenings bæta það tjón er búféð hefur 
valdið. Ef um ítrekað brot verður að ræða á lausagöngu búpenings varðar það 
sektum og leyfissviptingu. Ákvæði þessarar greinar gilda einnig um búpening sem 
er í eigu annarra en íbúa Hvammstangahrepps. 

9. gr. 
Byggingar peningshúsa eru aðeins leyfðar á skipulögðum búfjársvæðum, sem 

bundin eru í aðalskipulagi. 

10. gr. 
Enginn má halda búfé nema hann hafi yfir það hús, sem samræmist kröfum 

heilbrigðisreglugerðar. Leyfishafi ber ábyrgð á því að hann hafi beitiland handa 
búfé sínu á sumrin og fóður á veturna, svo og allri meðferð búfjárins. 

11. gr. 
Broi segn samþykkt þessari varðar sektum. Með mál út af brotum skal farið 

að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Hvammstangahrepps 
staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 44 23. maí 1964 um búfjárhald í kaupstöðum 
og kauptúnum til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 10. nóvember 1981 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. a R 
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 
  

11. desember 1981. Nr. 676. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 645 2. deseinber 1981, um breyting á reglugerð nr. 309 

20. júní 1981, um veiðar á loðnu á haustvertíð 1981 og vetrarvertíð 1982. 

1. gr. 

Svohljóðandi ákvæði 2. gr.: 
„Allar loðnuveiðar eru bannaðar austan 149 v.lgd. milli 66? n.br. og 67? n.br. 

er fellt niður. 

2. gr. 
Með mál, sem rísa út af brotum á reglugerð þessari, skal farið að hætti opinberra 

mála og varða brot viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 81 31. maí 1976, um 
veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands.



Nr. 676. 1084 11. desember 1981. 

3. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í fisk- 

veiðilandhelgi Íslands, til þess að öðlast gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 11. desember 1981. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds. 

Kjartan Júlíusson. 

Nr. 677. 15. desember 1981. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 59/1966 um umsóknir og afgreiðslu einkaleyfa, 

sbr. reglugerð nr. 555/1980. 

1. gr. 

Í stað „iðnaðarmálaráðuneytisins“ í 1. gr. komi: „iðnaðarráðunevtisins.“ 

2. gr. 
Í 6. tölulið 2. gr. falli niður: „kr. 800.00.“ 

3. gr. 
Í 5. tölulið 5. gr. falli niður: „kr. 200,00.% 

4. gr. 
2. mgr. 5. gr. hljóði svo: 

„Umsókn um einkaleyfi skal vera á íslensku. Ráðuneytinu er heimilt að krefjast 
þess að umsækjandi leggi fram íslenska þýðingu af þeim fylgiskjölum er umsókn- 
inni fylgja og því eru send á erlendum tungumálum.“ 

5. gr. 
2. mgr. 8. gr. hljóði svo: 
„Um gjöld fyrir einkaleyfi fer samkvæmt lögum nr. 79/1975 um aukatekjur ríkis- 

sjóðs og reglugerðir sem settar eru samkvæmt þeim. Um önnur gjöld fer samkvæmt 

reglugerð um gjöld fyrir umsóknir og afgreiðslu einkaleyfa.“ 

6. gr. 
Reglugerð þessi öðlast gildi 1. janúar 1982. 

Iðnaðarráðuneytið, 15. desember 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Gunnar Guttormsson.
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REGLUGERÐ 

um gjöld fyrir umsóknir og afgreiðslu einkaleyfa. 

1. gr. 
Fyrir umsóknir og meðhöndlun þeirra greiðast eftirtalin gjöld: 
a) Umsóknargjald „.............0....5.00 000 kr.  300,00 
b) Rannsókn á beiðni um einkaleyfi, skv. 15. gr. laga nr. 12/1923 — 1 200,00 
c) Afrit af auglýstri einkaleyfisumsókn (lýsing, kröfur og 

leikningar, allt að 20 síður Ad) ...........0..00000. — 65,00 
d) Staðfest afrit af auglýstri einkaleyfisumsókn ............ — 90,00 
ec) Forgangsréttarskjal „............ 00... —  130,00 

2. gr. 
Fyrir innritanir í einkaleyfaskrá og útskriftir varðandi veitt einkaleyfi greiðast 

eftirtalin gjöld: 

a) Innritun í einkaleyfaskrá á breytingum er snerta einka- 
leyfishafa eða umboðsmann ...........0.0.0.00000000 kr. 90,00 

3. gr. 
Reglugerð þessi er sett skv. heimild í 25. gr. laga nr. 12/1923 um einkaleyfi og 

öðlast gildi 1. janúar 1982. 

Iðnaðarráðuneytið, 15. desember 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. nn 
Gunnar Guttormsson. 

15. desember 1981. Nr. 679. 
REGLUGERÐ 

um gjöld fyrir vörumerki o. fl. 

1. gr. 
Fyrir tilkynningu vörumerkis til skráningar greiðist: 
a) Grunngjald, einn vöruflokkur innifalinn .......00.0.00..... kr. 520,00 
b) Flokkagjald fyrir hvern vöruflokk umfram einn .......... - 120,00 

2. gr. 
Fyrir tilkynningu vörumerkis tl endurnýjunar greiðist: 
a) Grunngjald einn vöruflokkur innifalinn .......0..0000.0..... kr. 520,09 
b) Flokkagjald fyrir hvern vöruflokk umfram einn .......... — 120,00 

3. Er. 
Fyrir tilkynningu gæðamerkis til skráningar og endurnýjunar greiðist: 
a) Grunngjald, einn vöruflokkur innifalinn „.......000000. kr. 880,00 
þ) Flokkagjald fyrir hvern vöruflokk umfram einn — 120,00
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4. gr. 
Önnur gjöld eru: 
a) Innritun í vörumerkjaskrá ........0.2.00000 000... kr. 90,00 

b) Útskrift eða staðfest myndrit úr vörumerkjaskrá .......... —  65,00 
c) Fyrir athugun á því hvort vörumerki sé skráð greiðist fyrir 

hvern vöruflokk sem athugunin nær til .................. — 65,00 

5. gr. 

Gjöld samkvæmt 1., 2. og 3. gr. skulu greidd við afhendingu tilkynningar, þó með 

þeirri undantekningu að flokkagjöld skv. 1. gr. b) greiðast ekki fyrr en merkið hefur 

verið skráð. 
Ekki skal endurgreiða gjöld skv. 1., 2. og 3. gr. reglugerðarinnar þótt synjað sé 

um skráningu eða umsókn afturkölluð. 

6. gr. 

Reglugerð þessi er seti samkvæmt 46. gr. laga nr. 47 um vörumerki og öðlast 

giidi Í. janúar 1982. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð sama efnis nr. 563, 14. október 

1980. 

Iðnaðarráðuneytið, 15. desember 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Gunnar Guttormsson. 

  

Stjórnartíðindi B 60, nr. 660 —679. Útgáfudagur 23. desember 1981.
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REGLUGERÐ 

um sérstakt tímabundið vörugjald. 

I. KAFLI 

Sérstakt vörugjald. 

Almenn ákvæði. 

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 greitt í tveimur gjaldflokkum samkvæmt ákvæðum 2. gr. Við 
vöruflokkun til gjaldskyldu skal fylgt flokkunarreglum laga nr. 120/1976 um toll- 
skrá o. fl. með áorðnum breytingum. 

2. gr. 
Gjald skv. 1. gr. skal greitt í tveimur eftirfarandi gjaldflokkum: 

A. Af vörum í eftirgreindum tollskrárnúmerum greiðist 24% gjald: 

03.01.11 08.12.01 11.02.32 17.03.09 
04.06.00 08.12.02 11.04.00 17.04.01 
04.07.00 08.12.03 11.05.01 17.04.03 
05.13.00 (8.12.09 11.05.09 17.04.04 
06.02.01 08.13.00 11.08.01 17.04.05 
06.02.09 09.03.00 11.08.02 17.04.06 
06.04.01 09.04.00 11.08.03 17.04.09 
06.04.09 (9.05.00 11.08.09 18.06.04 
07.02.00 09.06.00 11.09.00 18.06.05 
07.03.00 09.07.00 13.03.03 18.06.06 
07.04.00 09.08.00 17.01.10 18.06.09 
07.06.00 09.09.00 17.01.21 19.02.09 
08.01.50 (9.10.10 17.01.22 19.03.00 
08.01.60 09.10.20 17.01.25 19.04.01 
08.01.79 11.01.23 17.01.26 19.04.09 
08.03.00 11.01.24 17.02.01 19.05.00 
08.04.21 11.01.25 17.02.02 19.07.01 
08.04.22 31.02.10 17.02.03 19.07.02 
08.10.00 11.02.29 17.02.09 19.07.09 
08.11.00 11.02.31 17.03.02 19.08.01 
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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 
40.07.11 
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 

38.19.31 
38.19.32 
38.19.35 
39.01.25 
59.01.35 
39.01.44 
39.01.45 
39.01.54 
39.01.69 
39.01.79 
39.01.89 
39.01.96 
59.02.16 
39.02.24 
39.02.37 
39.02.45 
39.02.46 
39.02.48 
39.02.52 
39.02.62 
39.02.63 
39.02.65 
39.02.67 
39.02.73 
39.02.94 
39.03.14 
39.03.35 
39.03.55 
39.03.83 
39.04.09 
39.05.09 
39.06.29 
39.07.12 
29.07.36 
39.07.39 
39.07.49 
39.07.64 
39.07.65 
39.07.73 
49.07.74 
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 
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40.14.06 
40.14.08 
41.U6.U0 
42.03.U3 
42.05.U3 
42.06.00 
44.03.42 
44.03.49 
44.04.1U 
44.04.20 
44.09.23 
44.09.29 
44.13.11 
44.13.19 
44.22.09 
44.25.09 
45.02.00 
45.03.09 
45.04.02 
48.05.10 
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 
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62.U0.U1 
62.U0.04 
62.05.U5 
62.05.U7 
60.01.00 
60.U2.U0 
6ð.U7.UU 
66.01.U0 
66.02.00 
66.U3.UU 
68.03.UU 
68.04.00 
68.U6.U0 
68.U7.UU 
68.U8.U9 
68.10.01 
68.12.01 
68.12.02 
68.14.00 
68.16.01 
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 
73.10.21 
73.13.51 
73.17.00 
73.18.19 
73.18.22 
73.18.29 
73.20.02 
73.20.03 
73.20.09 
73.23.02 
73.24.00 
73.25.01 
73.25.09
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13.26.00 
18.21.01 
13.27.02 
13.27.09 
13.29.02 
13.29.09 
73.32.00 
13.33.00 
13.34.01 
13.34.09 
13.35.09 
73.36.11 
73.36.12 
13.36.13 
13.36.14 
73.36.20 
73.36.30 
73.38.11 
13.38.12 
73.38.19 
13.38.23 
13.38.29 
73.40.47 
73.40.56 
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 
75.04.00 
75.06.02 
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 
77.02.00 
771.04.20 
78.05.00 
78.06.09 

79.04.00 
79.U6.U1 
19.06.02 
19.06.03 
19.06.U5 
19.U6.09 
80.0U0.UU 
8U.06.U2 
82.01.U9 
52.02.0U 
82.03.10 
82.03.20 
82.U3.30 
82.04.UU 
82.U0.U0 
82.08.00 
82.U9.U1 
82.09.02 
82.12.01 
82.12.09 
82.13.01 
82.13.U9 
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 
84.15.20 
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84.15.31 
84.15.32 
84.15.41 
84.15.42 
84.17.10 
84.18.12 
84.18.13 
84.18.21 
81.18,22 
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 
$4.22,49 
84.22.50 
84.22.69 
84.22.79 
84.23.10 
84.23.21 
84.23.22 
84.28.29 
84.23.30 
84.23.40 
84.23.50 
84.23.61 
84.23.69 
84.23.70 
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 
84.59.10 
84.59.20 
84.52.30 
84.52.40 
84.53.10 
84.53.20 
84.53.30 

84.53.40 
84.53.60 
84.53.60 
84.54.10 
84.54.20 
84.55.10 
84.55.21 
84.55.29 
84.65.30 
84.56.10 
84.56.20 
84.56.40 
84.58.00 
84.59.20 
84.59.60 
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 
85.06.19 
85.06.20 
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85.06.39 
85.06.40 
85.06.50 
85.07.03 
85.07.04 
85.08.00 
85.09.00 
85.10.09 
öð.12.10 
85.12.21 
85.12.29 
85.12.41 
85.12.49 
85.12.63 
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 
85.15.30 
85.15.40 
85.15.59 
85.16.00 
85.17.01 
85.17.09 
85.19.12 
85.19.14 
85.19.15 

B. Af vörum Í 

27.10.82 
27.11.11 
27.11.19 
27.11.20 
27.11.30 
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 

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 
87.14.31 
87.14.39 
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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 
90.18.09 
90.20.00 
90.23.01 
90.23.02 
90.23.03 
90.23.09 

30. desember 1981. 

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 
97.08.00 
98.01.01 
98.06.01 

eftirgreindum tollskrárnúmerum greiðist 30% gjald: 

33.06.08 
33.06.11 
33.06.12 
33.06.19 
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 
36.11.10 
38.11.20 
38.11.30 
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
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48.21.29 75.06.09 85.12.30 92.11.40 
48.21.39 70.16.19 85.13.10 92.12.19 
48.21.69 80.06.09 85.13.20 92.12.29 
55.03.01 82.09.09 85.14.10 92.13.09 
59.06.09 82.11.01 65.14.20 93.01.00 
65.04.00 82.11.09 #5.15.19 93.02.00 
65.06.09 83.01.02 85.15.60 93.04.04 
67.01.00 83.01.05 85.15.79 93.04.05 
67.02.00 83.01.09 85.15.81 93.04.09 
67.03.00 82.02.03 85.15.82 93.05.00 
67.04.00 Q3.02.09 85.15.89 93.06.00 
68.10.09 83.03.09 87.10.00 93.07.10 
68.12.09 82.05.09 #7.12.09 93.07.22 
68.13.09 84.06.31 87.14.10 93.07.29 
68.16.09 24.06.32 8S7.14.49 95.05.00 
69.14.00 84.06.33 90.07.29 95.08.09 
70.13.00 84.06.40 90.07.39 98.03.00 
70.14.03 84.06.51 91.02.00 98.04.00 
70.14.09 84.08.52 91.03.00 98.05.00 
70.19.00 34.06.53 91.04.00 98.06.09 
70.20.39 24.06.61 91.07.00 98.08.00 
70.21.09 84.06.62 91.08.00 98.09.00 
71.13.01 #4.06.69 91.09.00 98.10.00 
71.13.09 84.25.11 #1.10.00 98.11.00 
71.14.09 84.25.19 91.11.00 98.14.00 
71.15.00 Q4.25.51 92.11.10 98.15.00 
71.16.00 85.07.02 92.11.20 98.16.00 
73.40.59 85.07.09 92.11.39 99.06.00 
74.19.09 

TI. KAFLI 

Innflutningur. 

3. gr. 
Við innflutning gjaldskyldra vara skv. 2. gr. er gjaldið lagt á tollverð vöru 

að viðbættum aðflutningsgjöldum samkvæmt ákvæðum laga nr. 120/1976 um toll- 

skrá o.fl. með áorðnum breytingum og vörugjaldi samkvæmt ákvæðum laga nr. 
77/1980. Skal hið sérstaka vörugjald af innfluttum gjaldskyldum vörum innheimt 

með aðflutningssgjöldum. 
Um ákvörðun tollverðs innfluttrar vöru skulu gilda ákvæði þar að lútandi í lög- 

um nr. 120/1976 um tollskrá o. fl. með áorðnum breytingum. 

Gúmmígjald samkvæmt lögum nr. 79/1974. bygsingariðnaðargjald samkvæmt lög- 
um nr. 64/1965, jöfnunargjald samkvæmt lögum nr. 78/1980 og sérstakt tíma- 
bundið innflutningsgjald á sælgæti og kex samkvæmt lögum nr. 26/1981 skulu þó 
ekki teljast gjaldstofn við útreikning á hinu sérstaka vörugjaldi við innflutning. 

4. gr. 
Við tollafgreiðslu á vöru sem undanþegin hefur verið tolli að einhverju eða 

öllu levti samkvæmt heimildum í 2—-4. gr. tollskrárlaga, þó ekki 6. tl. 3. gr., eða 
heimildum í sérstökum lögum skal veita undanþágu frá greiðslu sérstaks vörugjalds. 
Við samræmingu tolls skv. 13. tl. 3. gr. tollskrárlaga skal þó eigi veita slíka undan- 
þágu hvíli sérstakt vörugjald á vöru þeirri sem tollur er færður til samræmis við. 
Við tollafgreiðslu á vöru, sem tollur hefur verið lækkaður eða felldur niður af
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skv. 13. tl. 3. gr. tollskrárlaga og ber 30% vörugjald, skal í stað hins hærra vöru- 
gjalds 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 tollafgreiðslu á vöru, sem tollur hefur verið lækkaður á skv. 13. tl. 3. gr. 
tollskrárlaga og ber hið lægra vörugjald, skal í stað hins lægra vörugjalds inn- 
heimta 30% vörugjald af viðkomandi vöru, ef vara sú sem tollur er færður til sam- 
ræmis við samkvæmt tilvitnaðri heimild ber hið hærra vörugjald. 

Af innfluttum vörugjaldsskyldum vörum, sem tollar féllu almennt niður af frá 
og með 1. janúar 1980 samkvæmt 1. gr. tollskrárlaga, en ráðuneytið hafði fyrir 

þann tíma fellt sérstaklega niður tolla af samkvæmt heimild í 12. tl. 3. gr. tollskrár- 
laga í þeim tilvikum þar sem um innflutning á efnivöru var að ræða til nota við 

framleiðslu á innlendri framleiðsluvöru, skal með sama hætti og verið hefur og að 
uppfylltum settum skilyrðum samkvæmt viðkomandi heimildum veita undanþágu 
frá greiðslu vörugjalds. Sama skal gilda nm vörugjaldsskvldar vélar, tæki og vara- 

hluti sem heimilt var fyrir 1. janúar 1980 að fella niðnr tolla af samkvæmt reglum 
þar að lútandi settum samkvæmt söm heimild. 

Reglur um endurgreiðslu tolla af ýmsum efnivörum í útflutningsvörur sem 
settar ern samkvæmt heimild í 11. tl. 3. gr. tollskrárlaga skulu gilda eftir því sem 

við geta átt um endurgreiðslu sérstaks vörugialds af sömu vörum. 
Þegar vara er flutt inn til eigin nota eða neyslu innflvtjanda og söluskattur er 

innheimtur við tollafgreiðslu reiknast hið sérstaka vörugjald sem sölnskattsstofn. 

5. gr. 
Innflytjendur og aðrir sem selja hráefni og aðrar efnivörur til innlendra fram- 

leiðenda skulu við sölu á vörum sem sérstakt vörugjald hefur verið sreitt af við 

tollafgreiðslu færa söluna á sérstaka sölureikninga eða nótur og tilgreina þar 
fjárhæð vörugjalds, sbr. 4. mgr. 7. gr. 

TTI. KAFLI 

Innlend framleiðsla. 

6. gr. 
Þær vörur sem taldar eru unn í 2. gr. þessarar reglugerðar og framleiddar eru 

hér á landi. fá einhverja vinnslumeðferð eða eru pakkaðar í nevtendaumbúðir 
hér á landi eru gjaldskyldar til sérstaks vörugjalds. 

7. gr. 
Hið sérstaka vörngiald reiknast á verkemiðinverð. Með verksmiðinverði er átt 

við sölnverð frá verk<miðin eða framleiðanda án álasningar fyrir sölu- og dreif- 
ingarkostnaði en að viðbættu gialdi samkvæmt ákvæðum laga nr. 77/1980 um 
vörugjald. Samsvari sölnverð frá verkemiðin ekki heildarandvirði framleiðsluvöru 

eða vörn sem fær einhveria vinnsInmeðferð eða pökkun hér á landi, t.d. vegna bess 
að. kannandi eða annar en framleiðandi lessnr til hráefni. efnivörur eða annað til 

framleiksln. vinnslu eða pökkunar vöru. skal verksmiðjuverð teljast jafnt heildar- 
andvirði hennar. 

Þegar almenn verðlagning framleiðanda er miðnð við heildsölnverð reiknast hið 

sérstaka vörugiald 24% og 30%, sbr. 2. sr.. á 87,45% heildsölnverðsins að viðbættu 
gjaldi samkvæmt ákvæðum lasa nr. 77/1980 um vörugjald. Svarar það til 20.99% og 
26.24% af heildsöluverði að viðbættu gjaldi samkvæmt ákvæðum laga nr. 77/1980 

um vörugiald en án nokkurs frádráttar á kostnaði, svo sem umboðs- og sölulaunum, 

afslætti eða öðrum gjöldum. 
Þegar selt er með söluskatti reiknast gialdið á vöruverð án söluskatts en hið 

sérstaka vörugjald myndar stofn til söluskatts.
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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 heim- 

ilt að draga frá innheimtu gjaldi af sölu það sérstaka vörugjald sem framleiðandi 
hefur sannanlega greitt við kaup á hráefni og efnivöru til hinnar gjaldskyldu 
framleiðslu, sbr. 5. gr. 

8. gr. 
Gjaldskyldir samkvæmt þessum kafla eru allir þeir sem framleiða eða pakka 

hér á landi gjaldskvldar 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 gjaldskvlda starfsemi 
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 skuln hver í sínu umdæmi semja skrár um alla þá sem hafa með 

höndum gjaldskvlda starfsemi. 

9. gr. 

Þeir sem framleiða og selja bæði gjaldskyldar og gjaldfrjálsar vörur skulu 

færa gjaldskvlda sölu á sérstakar sölunótur eða reikninga. 

Nóturnar eða reikningarnir skuln bera greinilega með sér hvort sérstakt vöru- 
gjald sé innifalið í heildarfjárhæðinni. 

10. gr. 
Allir þeir sem innheimta sérstakt vörugjald skulu haga bókhaldi sínn bannig 

að skattyfirvöld seti á hverjum tíma gengið úr skugga um réttmæti skýrslna um 

sérstakt vörugjald. 
Þeir sem framleiða og selja hæði gjaldskvldar og sjaldfriálsar vörur skulu 

halda hinni gjaldskvldu sölu greinilega aðgreindri í bókhaldi sínu. 

11. gr. 
Þeir sem njóta vilja frádráttar frá innheimtu gjaldi af sölu. sbr. 4. mer. 7. gr., 

skulu færa það sérstaka vörugjald. sem greitt hefur verið við kaup á hráefnum til 

gjaldskvldrar framleiðslu, í sérstakan reikning. Niðurstaða þess reiknings færist 

síðan til frádráttar á skýrslu um sérstakt vörngjald við skil til ríkissióðs. og telst 

því ekki með hráefnis- eða framleiðslukostnaði og myndar ekki aðstöðugialdsstofn. 

12. gr. 
Þeir sem skyldir eru að innheimta sérstakt vörngjald og tilgreindir ern á skrá, 

sbr. 8. gr., skulu ótilkvaddir greiða innheimtumanni ríkissjóðs í umdæmi bví. bar 
sem Þeir eru heimilisfastir, það sérstaka vörugjald sem þeim ber að standa skil á. 
Greiðslu skal fylgja skýrsla á þar til gerðu eyðublaði um sjaldskvlda söln á upn- 
giðrstímabilinu. þar með talin úttekt til eigin nota. Gjaldskvlda sölu skal sundur- 

liða eftir vöruheitum og tollskrárnúmerum. Einnig skal tilgreina upplýsingar um 
frádrátt, sbr. 7. og 11. gr., svo og fjárhæð þess sérstaka vörugjalds sem inna ber 

af hendi. 

13. gr. 
Gjalddagar sérstaks vörugjalds af sölu innlendrar framleiðslu á árinu 1981 eru 

fjórir. Gjalddagi fyrir tímabilið 1. janúar til 31. mars 1981 er 1. maí 1981, gjalddagi 
fyrir tímabilið 1. apríl til 30. júní 1981 er 1. ágúst 1981, gjalddagi fyrir tímabilið 
1. júlí til 30. september 1981 er 1. nóvember 1981 og gjalddagi fyrir tímabilið 1. 
október til 31. desember 1981 er 1. febrúar 1982.
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Gjalddagar sérstaks vörugjalds af sölu innlendrar framleiðslu á árinu 1982 eru 
fjórir. Gjalddagi fyrir tímabilið 1. janúar til 31. mars 1982 er 1. maí 1982, gjalddagi 
fyrir tímabilið 1. apríl til 30. júní 1982 er 1. ágúst 1989, gjalddagi fyrir tímabilið 
1. júlí til 30. september 1982 er 1. nóvember 1982 og gjalddagi fyrir tímabilið 1. 
október til 31. desember 1982 er 1. febrúar 1983. 

Eindagi 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. 

14. gr. 
Að því leyti sem eigi er ákveðið í reslugerð þessari um gjaldskyldu, úrskurð 

um flokkun til gjaldskyldu, álagningu, innheimtu, veð, sektir, viðurlög, refsingar 
og aðra framkvæmd varðandi vörnsjald af innfluttum gjaldskyldum vörum skulu 
gilda, eftir því sem við geta átt. ákvæði laga nr. 120/1976 um tollskrá o. fl., laga 
nr. 59/1969 um tollheimtu og tolleftirlit og lasa nr. 47/1960 um tollvörugeymslur 
o. fl. með áorðnum breytingum svo og reglugerða og annarra fyrirmæla settra sam- 
kvæmt þeim. 

Að því leyti sem ekki er ákvæði í reglugerð þessari um álagningu, innheimta, 
tilhögun bókhalds, framtöl. eftirlit, stöðvun atvinnurekstrar, viðurlög, sektir, refs- 
ingar og aðra framkvæmd varðandi vörugjald af innlendri framleiðsluvöru eða 
vöru sem fær einhverja vinnslumeðferð eða pökkun hér á landi skulu gilda, eftir 
því sem við geta átt, ákvæði laga nr. 10 10. mars 1960 um söluskatt með áorðnum 
breytingum og regluserða og annarra fyrirmæla settra samkvæmt þeim. Um ágrein- 
ing vegna flokkunar hér timræddra vara til gjaldskyldu skv. 9. gr. skulu þó gilda 
ákvæði 35. gr. laga nr. 120/1976 um tollskrá o.fl. með áorðnum breytingum, sbr. 
1. málsgr. þessarar greinar. 

15. gr. 
Hafi innflytjandi afhent til tollmeðferðar aðflutningsskjöl yfir vörur sem 

flokkast undir tnr. 73.13.51 og 76.03.01 sem að öllu leyti fullnægja þeim skilyrðum 
sem þurfa að vera fyrir hendi til þess að unnt sé að tollafgreiða viðkomandi vöru 
þegar í stað áður en gjaldtaka skv. 2. gr. öðlast gildi skal varan tollafgreidd ár 
greiðslu vörngjalds, en bó bví aðeins að tollafgreiðslu sé lokið fyrir 9. janúar 1989. 
Sala á innlendum framleiðsluvörum sem flokkast undir ofangreind tollskrárnúmer 
skal jafnframt undanþegin sérstöku vörusialdi tl 9. janúar 1989. 

Sérstakt vörugjald skal einnig greiða af vörum þeim sem um ræðir í 1. mgr. 
sem með leyfi tollyfirvalda hafa verið afhentar innflytjendum fyrir gildistökudag 
gjaldsins gegn tryggingu fyrir greiðslu aðflutningsgjalda, sbr. m. a. 91. gr. laga nr. 
120/1976 um tollskrá o. fl., nema fullnaðartollafgreiðsla eigi sér stað innan tveggja 
mánaða frá því að gjaldtaka skv. 2. gr. er ákveðin. 

16. gr. 
Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt heimild í 5. gr. laga nr. 107 30. desember 

1978, um sérstakt tímabundið vörugjald, sbr. lös nr. 33/1980, lög nr. 80/1980 og 
lög nr. 82/1981 um breyting á þeim lögum, öðlast gildi frá og með 1. janúar 1989 
og gildir til og með 31. desember 1982. Jafnframt er frá sama tíma úr gildi felld 
reglugerð nr. 629 30. desember 1980 um sérstakt tímabundið vörugjald og reglugerð 
nr. 445/1981 um breyting á þeirri reglugerð. 

Fjármálaráðuneytið, 30. desember 1981. 

Ragnar Arnalds.   
" Höskuldur Jónsson.
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REGLUGERÐ 

um aukatekjur ríkissjóðs. 

1. gr. 

Leyfisgjald skal greiða í ríkissjóð sem hér segir: 

1. Áfrýjunarleyfi ............000.0 0000. 
2. Nóvaleyfi ...........0200.0 000 n err 
3. Leyfisbréf fyrir undanþágu frá hjónavígsluskilyrðum ................ 
4, Lögskilnaðarleyfi .........0.000000 0000 en sen 
5. Ættleiðingarleyfi ............0000.20 0... rss 
6. Leyfisbréf til heildsölu ............0.00..0 0000 nr 
7. Leyfisbréf til umboðssölu ........020020 00. nn sn 
8. Leyfisbréf til smásölu ........0.0.02000 00. n rn 
9. Leyfisbréf til lausaverslunar ........0000.0000 000. senn 

10. Gjald fyrir endurnýjun verslunarleyfis ......02.000000 0000... 0... 
11. Gistihúsaleyfi, veitingahúsaleyfi, leyfi fyrir skemmtistað .......... 
12. Gistiskálaleyfi, veitingastofuleyfi ..........022.000000 00 en ene. 
13. Leyfi fyrir gistiheimili, greiðasöluleyfi ..........20000000. 0... 0... 
14. Gjald fyrir endurnýjun leyfis skv. 1118. tl. 20.22.0000 0000... 
15. Leyfi til tækifærisveitinga ..............2.0 0000. 00 enn 
16. Leyfi fyrir vínveitingastað ..........00.2..00. anser nn 
17. Leyfi fyrir vínveitingastað til skemmri tíma en tveggja ára ............ 
18. a) Leyfi til vínve!tinga (tækifærisveitinga) .......0....0.00000 0000... 

b) Skemmtanaleyfi, þar sem vinveitingar eru leyfðar .............- 
19. Iðju- og iðnaðarleyfi ............0..2000 0... 0 nn 

20. Einkaleyfi skv. lögum nr. 12/1923 
fyrir fyrstu 5 ár .........2.00.20002 0000 nn 
fyrir næstu 5 ár .........022.0000 0000. n nn 
fyrir síðustu 5 ár ..........2.000000 0. nn ss 

21. Leyfi til málflutnings fyrir Hæstarétti .........0...0.0.0.00 0000... 
22. Leyfi til málflufninss fyrir héraðsdómi ..........0000. 000... 
23. Leyfi til að stunda almennar lækningar .........02000.00 00. 0... 0... 
24. Teyfitil að stunda sérlækningar .............02.020 000 000 nr. 
25. Leyfi Hl að stunda tannlækningar .........2.0...0000 000... nn. 
26. Sérfræð!leyfi til tannlækninga ..........2.2.0 0000 0. nn nr 
27. Leyfi til fasteignasölu ...........02.0 000 00 senn 
28. Undanþásuleyfi til skipstjórnar- eða vélstjórnarstarfa .............. 
29. Eiturbeiðni (leyfi til kaupa á takmörkuðu magni) .........0........ 
30. Leyfisskirtsini til kaupa og notkunar á eiturefnum ................ 
31. Endurnýjun leyfisskírteina til kaupa og notkunar á eiturefnum ...... 
32. Leyfi til að framleiða skotvopn, skotfæri eða sprengiefni, sbr. 5. gr. 

laga nr. 46/1977 ..........200 0000 

. Leyfi til að versla með skotvopn, skotfæri eða skotelda, hvort sem er í 
heildsölu eða smásölu, sbr. 1. mgr. 9. gr. laga nr. 46/1977, auk gjalds 
fyrir verslunarleyfi #..........0.020.0 0... 

Nr. 

B 

681. 

270 
270 
135 
270 
135 

13 400 
6 700 
3 300 
2700 

135 
2700 
1350 

960 
135 
145 

11 500 
5 750 

200 
346 

1350 

660 
2000 
4 000 
2000 

385 
385 

138
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34. 
3ð. 

36. 
37. 

38. 

681. 1096 30. desember 1981. 

Endurnýjun á söluleyfi skv. 33. tl. .........00%.2... — 

Tímabundið leyfi til sölu skotelda í smásölu, sbr. 2. mgr. 9. gr. laga 
mr. 46/1977 .........00.00 — 

Leyfi til kaupa á sprengiefni, sbr. 25. gr. laga nr. 46/1977 .......... 
Leyfi til þess að fara með sprengiefni og annast sprengingar, sbr. 26. gr. 
laga nr. 46/1977 ..........0..00 — 

Önnur leyfi, er valdsmenn eða Stjórnarráðið gefa út, nema gjald fyrir 
þau sé ákveðið í sérstökum lögum eða reglugerðum .................. —- 

2. gr. 
Skírteinagjöld skal greiða í ríkissjóð sem hér segir: 

Vegabréf til útlanda (18—66 ára) ..........00000.. 0000 kr. 
Vegabréf til útlanda fyrir aðra ................0000 0000. — 
Ökuskíirteini bifreiðastjóra .................000 0000 — 

Skirteini til aksturs bifhjóls .............0.0200 000 — 
Skirteini til stjórnar farandvinnuvélar ..................0.. — 

Ökuskírteini, alþjóðlegt ...........000.000.00. 0. — 
Bifreiðaskirteini, alþjóðlegt .................0000. 0000 — 
Meistarabréf ...............0....000000 ene — 
Sveinsbréf ....................0020n sr —- 
Stýrimanns- og skipstjóraskírteini á fiskiskipum allt að 120 br.rúml., 
hvert skírteini ..............0.......00..2 000 — 
Stýrimanns- og skipstjóraskírteini á fiskiskip af hvaða stærð sem er og 
stýrimanns- og skipstjóraskírteini á verslunarskip allt að 400 br.rúml., 
hvert skírteini .................0...0. 000 — 
Undirstýrimannsskírteini, stýrimannsskirteini og skipstjóraskirteini á 
verslunarskip og varðskip af hvaða stærð sem er, hvert skírteini .... — 
Vélstjóraskírteini, fyrsta stigs, hvert skírteini .................... — 
Vélstjóraskirteini, annars stigs, hvert skírteini .................... — 
Vélstjóraskirteini, þriðja stigs, hvert skírteini .................... — 
Vélstjóraskírteini, fjórða stigs, hvert skírteini .................... — 
Elvenema- og svifflugmannsskirteimi LL... — 
Einkafingmannsskirteini (........0...... — 

Atvinnuílugmannsskírteini, ML fl. L......00.. — 
Mfl — RT nsskír teini. 

          

Atvinnuflrom: Í EÐ:4 FIRIR — 

Flugtækna-, flugleiðsögsumanns-, flusumsjónarmanns- 

og flugur í. kimfeimi — 

Skírleini til kvikmundasýninsa 

a) staðbundin skírfeimi ..........0.0.... 00 — 

h) sveinssl ÍPEEIMI 0000... — 

ce) meistarackirteimi  ............. 0... — 

Naglahvssuskírteini ........0.000..... — 

Skírteini fyrir suðumenn .........0.0.000. 0 — 

3. gr. 

135 

135 

135 
135 

135 

Fyrir skráningar, sem Jögboðnar eru og eigi er ákveðið gjald fyrir í öðrum 
greinum reglugerðar þessarar, skal greiða í ríkissjóð sem hér segir:
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1. Skráning samvinnufélags ............00. 000... srun rereee. kr. 960 
2. Skráning útibús ............. FR lr... — 00 
3. Skráning starfsstöðva erlendra félaga ANNARRA 2o.e. — 650 
4. Skráning firma eins manns ........... FR or 390 
5. Skráning firma tveggja manna eða fleiri .............. FAIR — 660 
6. Skráning breytinga á eldri skráningu ...... FI FRIÐ sr. — 105 

7. Tilkynning um prókúru, sérstök ......... HI 105 
8. Afturköllun prókúru #.......... AR AIR  — 75 

9. Skráning bifre'ðar, nýskráning HIÐ NA ARARRR „ee... — 460 

10. Skráning bifreiðar, umskráning milli umdæma BI sr —T 230 
1{. Skráning bfreiðar, umskráning innan umdæmis .......000.00..00.0.. — 460 
12. Skráning eigendaskipta að bifreið ..........0.0.02... IR — 230 
13. Skráning bifhjóls, nýskráning ........00.....0.00.. HARA — 230 
14, Skránins bifhjóls, umskráning .......... FR FR  — 110 
15. Skráning e igendaskip!a að bifhjól ...... A 5) 
16. Skráning og umskráning létts bifhjóls ........... se  — 110 
17. Skráning eigendaskipta að léttu bifhjóli „............... FI — 110 
18. Skráning og umskráning beltabifhjóls .......00000000 000... rr — 110 
19. Skráning sigendaskipta að Þeltabifhjóli ........... FIRIR — 110 
20. Skráning og umskráning dráttarvélar .......... IR — 110 

2. Skráning eigendaskipta að dráttarvél ......00.200. 0000... a 110 

22. Skráning og umskráning tengivagna og festivagna .............. — 230 

23. Skráning eigendaskipta að teng vögnum og festivögnum ............ — 230 

24. Skráning loftfars til atvinnuflugs — 705 

25. Skránins loftfars til einkaflugs ........00.000 0 . — 290 

26. Skráning brextinga á eldri skránins 

breyting o.fl) ........00.200 000 — 290 

27. Skráning kanpmála .......0000000 0000... BR HAIR a — 135 

4. gr. 
Fyrir skráningu á eignarrétti á loftfari greiðast 36 kr. fyrir hver byrjuð 200 kg 

af leyfilegum hámarksþunga loftfars fullhlaðins, þó eigi minna en 235 kr. 
Fyrir aðra skráningu greiðist 330 kr. Ekkert gjald greiðist fyrir að afmá skrán- 

ingu. 

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 3,90 kr. af 

hverri nettósmálest skipsins. Hálf smálest eða þar yfir telst heil. 

Gjald þetta skal greiða á fyrstu höfn er skipið tekur hér á landi, þó eigi oftar en 

sex sinnum á almanaksári. 
Undanþegin afgreiðslugjaldi ern herskip, spítalaskip og skip sem leita hafnar í 

neyð. 

6. gr. 
Fyrir að afgreiða útlend fiskiskip, sem koma hingað eingöngu vegna fiskveiða, 

skal greiða 4,50 kr. af hverri nettósmálest skipsins á fyrstu höfn er það tekur, þó eigi 

nema einn sinni á almanaksári. Hálf smálest eða þar yfir telst heil. 
Enn fremur skel í hvert sinn er slíkt fiskiskip tekur höfn hér á landi síðar á 

árinu greiða áritunarsjald 4,50 kr. af nettósmálest, auk tollgæslu- og sóttvarnargjalds. 

7. gr. 

Fyrir löggildingu manns til starfs, sem veitt er samkvæmt heimild í lögum 

eða reglugerðum, skal greiða:
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Í. Löggilding manns um ævitíð (dómtúlkur, skjalaþýðendnr, endur- 
skoðendur 0. fl) ...........00.. 0 kr. 660 

2. Löggilding manns um óákveðinn tíma (skiptaforstjórar o. fl) ...... — 135 

Undanþegnir gjaldi þessu eru mats- og vigtarmenn löggiltir í þágu atvinnuves- 
anna. 

8. gr. 
1. Fyrir borgaralega hjónavígslu skal greiða ..............000000.0.. kr. 105 
2. Löggilding manns um óákveðin tíma (skiptaforstjórar o. fl) ...... — 135 
3. Fyrir löggildingu leiðarbókar eða véladagbókar ...........0000..... — 75 
4. Fyrir útnefningu matsmanna, fyrir hvern mann „.....00.000. 0000... — 75 

5. Fyrir vottorð er einstakir menn æskja í þágu verslunar eða atvinnu 
(vöruvottorð) ................000.0 0 — 18 

6. Fyrir sakavottorð sefin samkvæmt beiðni einstakra manna ........ — 24 
7. Fyrir veðbókarvottorð .........00..00 2200 — 36 

8. Fyrir önnur embættisvottorð ..........0.0.002 0200 — 24. 

9. Fyrir lögskráningu skipshafnar, fyrir hvern Mann .......0....0.. 2... -- 10 

9. gr. 
Fyrir endurrit eða ljósrit, er einstakir menn Þiðja um úr embættisbókum og 

skjalasöfnum, skal greiða ritlaun: 

Fyrir vélritaða síðu ............20..2.02 0000 kr. 10 

Hluti úr síðu telst heil síða. 

Lægstu ritlann eru .............2.000 00. — 24 

Í riaunum er innifalið staðfestingarsjald. nema af dómsgerðum og notarial- 
staðfestinsum. 

Þegar endurrit dómsskjala eru felld inn í dómsgerðir skal greiða samlestrar- 
gjald. 8 kr. af hverri síðu. 

10. gr. 
Innheimtu gjalda samkvæmt reglugerð Þessari hafa á hendi sýslumenn og 

bæjarfógstar os hliðstæðir embættismenn, svo og fjármálaráðuneytið. 

11. gr. 

Þegar innheimtumaður afgreiðir skjal sem gjald er fyrir að sefa út eða rita á 
ber honum að rita hið greidda sjald á skjalið. 

Giald fyrr embættisgerð skal skrá í gserðahók er gerð lýkur. 
Ef gjald fyrir eða samkvæmt embættisgerð er eigi skráð í aukatekjubók samtímis 

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 ríkissjóðs 

nr. 79 23. desember 1975, öðlast gildi 1. janúar 1982. Jafnframt fellur úr gildi reglu- 

gerð nr. 635/1980 og reglugerð nr. 121/1981. 

. Fjármáleráðuneytið, 30. desember 1981, 

Ragnar Arnalds. nn 

Höskuldur Jónsson.
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REGLUGERÐ 

um innheimtu bifreiðagjalda o. fl. 

1. gr. 

Greiða skal sérstakt innflutningsgjald — bensingjald — af bensíni er fellur 

undir tollskrárnúmer 27.10.19 og skal fjárhæð þess ákveðin með sérstakri reglugerð. 

2. gr. 

Greiða skal sérstakt innflutningsgjald — gúmmiígjald — af hjólbörðum, notuðum 

og nýjum, og gúmmíslöngum sem nota má á bifreiðar og bifhjól og skal gjaldið 

nema 0,45 kr. af hverju kg. Gjald þetta tekur einnig til hjólbarða og gúmmiíslangna 

sem fylgja bifreiðum er fluttar eru til landsins. 

3 
Greiða skal árlega þungaskatt af bifreiðum sem hér segir: 

a. Af bifreiðum sem nota annan orkugjafa en bensin 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 9753 3000—3199 13 097 
2000—-2199 10 310 3200—3399 13 654 

2200—-2399 10 868 3400—3599 14 212 

2400— 2599 11 452 3600—3799 14 769 

2600—2799 11 982 3800 —3999 15 327 

2800—-2999 12539 

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 12679 3000—-3199 17 026 

2000—-2199 13 403 3200—-3399 17 750 

2200—2399 14 128 3400—-3599 18 476 

2400—-2599 14 853 3600—-3799 19 200 

2600—-2799 15577 3800—-3999 19 925 

2800—-2999 16 301 

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 

kílómetra samkvæmt ökumæli. Af tengi- og festivögnum, sem eru yfir 6 tonn 

að leyfðri heildarþyngd, greiðist þungaskattur á sama hátt. Ákvæði reglugerðar 

þessarar eiga við tengi- og festivagna jafnt sem bifreiðar eftir því sem við á.
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Leyfð heildarþyngd Gjald fyrir hvern Leyfð heildarþyngd Gjald fyrir hvern 
bifreiðar tonn ekinn km kr. bifreiðar tonn ekinn km kr. 

4,0— 4,9 0,39 15,0—15,9 0,70 
10— 7,9 0,42 16,0—16,9 0,74 
5,0— 5,9 0,45 17,0—17,9 0,77 
6,0— 6,9 0,47 18,0—-18,9 0,81 
8,0— 8,9 0,50 19,0—19,9 0,85 
9,0— 9,9 0,52 20,0—-20,9 0,88 

10,0—-10,9 0,55 21,0—21,9 0,92 
11,0—-11,9 0,57 22,0—-22,9 0,96 
12,0—12,9 0,60 23,0—23,9 0,99 
13,0—13,9 0,63 24,0—24,9 1,02 
14,0—-14,9 0,66 25,0—25,9 1,07 

Af fólksflutningabifreiðum 17 farþega og fleiri, sem rétt hafa til sérleyfis- 
eða hópferðaaksturs, skal greiða 83% 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 
0,39 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 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 þunga- 
skatt samkvæmt ökumæli eða fast árgjald. 

Frá þeirri stundu er bifreiðaeftirlitsmaður hefur viðurkennt ökumælisbúnað 
bifreiða, er hér um ræðir, gilda um þær öll ákvæði þessarar reglugerðar er að 
ökumælum lúta svo og ákvæði reglugerðar nr. 62/1977 með síðari breytingum. 

e. Þegar greiddur hefur verið þungaskattur af bifreið skv. c-lið þessarar greinar 
fyrir 25 000 km akstur á einu almanaksári skal þungaskattur miðast við að 
veittur sé 10% afsláttur af kílómetragjaldi sem til fellur umfram 25 000 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 þótt eigenda- 
skipti verði. 

Um ísetningu ökumæla, innsiglun, álestur og viðgerðir, svo og um skyldur um- 
ráðamanns bifreiðar varðandi álestur, færslu ökubókar o. þ. h. gilda ákvæði reglu- 
gerðar um ökumæla nr. 62/1977 með síðari breytingum. 

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. 

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
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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 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 skatis, 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 
ökumæla vísast til reglugerðar nr. 62/1977 með síðari breytingum. 

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 skráningsarumdæmi 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 vátrygsingariðgjald 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 tilskildum tíma og gjöld af henni ekki 
greidd á réttum gjalddaga skal lögreglustjóri, eftir kröfu skattheimtumanns eða 
skoðunarmanns, taka af bifreiðinni skráningarmerki til geymslu svo sem að framan 
segir. 

Þungaskattur af bifreiðum og vátrygsingariðgjald 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 allt 
að 10000 km akstri á mánuði. þó aldrei minna en sem nemur 5000 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 5000 kr. auk viðurlaga samkvæmi reglugerð 

Þessari nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum. 
Nú vanrækir eigandi að láta setja ökumæli í bifreið sína á tilskildum 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 álestrar 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 álestrar á tilskildum tíma skal innheimtumaður leggja viðurlög á 
eiganda eða umráðamann bifreiðar, er nemi 30 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 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
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vikna frá lokum þess timabils er tilgreint er lil álestrar ökumæla. Að öðru leyti er 
niðurfelling sekta samkvæmt þessari grein óheimil nema sérstakt samþykki fjármála- 

sáðuneylisins komi til. 
Ef taka þarf ökumæli úr bifreið til viðgerðar skal setja annan ökumæli í stað 

hans. Nú verður því ekki við komið og er þá heimilt að veita tímabundna heimild 
til akslurs bifreiðarinnar segn greiðslu daggjalds, er miðist við meðaltal ekinna 
kilómetra á dag á næstliðnu álesturstímabili samkvæmt álestursbók eða sambærilegu 

tímabili fyrra árs verði því við komið. 

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 bensín fyrir orkugjafa. 

Eigandi eða umráðamaður bensínbifreiðar sem setur í bifreið 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. 

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. 

Eftirlitsmönnum með Ökumnælum er heimilt að stöðva bifreiðar, sem gjaldskyldar 

eru samkvæmt reglugerð þessari, í því skyni að kanna hvort fyrirmæli reglugerðar 

þessarar og reglugerðar nr. 62/1977 um ökumæla með síðari breytingum séu haldin. 

14. gr. 

Regluserð þessi sem selt er samkvæmt heimild í lögum um fjáröflun til vega- 

gerðar nr. 79 6. september 1974, sbr. lög nr. 78 23. desember 1975 og lög nr. 78 sl. 

desember 1077 um breyting á þeim lögum öðlast gildi 1. janúar 1982. Jafnframt fellur 

úr gildi reglugerð nr. 636/1980 um innbeimtu bifreiðagjalda o.fl. og reglugerð nr. 

267/1981 um breyting á henni. 

Fjármálaráðuneytið, 30. desember 1981. 

Ragnar Arnalds.   
Höskuldur Jónsson. 
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REGLUGERÐ 

um flugvallagjald. 

1. gr. 

Greiða skal sérstakt gjald, flugvallagjald, er renni til ríkissjóðs, vegna hvers manns sem 
ferðast með loftfari frá Íslandi til annarra landa. 

Undanþegin gjaldskyldu eru börn innan 2 ára aldurs, skráðar áhafnir loftfara, þeir sem 

viðkomu hafa á Íslandi samkvæmt farseðli milli annarra Evrópulanda og Ameríku og þeir 
sem ferðast með loftförum varnarliðs Bandaríkja Norður-Ameríku hér á landi. 

2. gr. . 

Flugvallagjald skal vera 200 kr. fyrir hvern farþega sem ferðast frá Íslandi til annarra 
landa. Fyrir farþega á aldrinum tveggja til tólf ára skal greiða hálft gjald en fyrir yngri 
farþega skal ekkert gjald greiða. Um ferðir til Færeyja og Grænlands gilda þó ákvæði 3. gr. 

3. gr. 
Flugfélög, sem annast flutning farþega innanlands eða til Færeyja og Grænlands, skulu 

greiða í ríkissjóð gjald er nemi 14 kr. á hvern farþega er ferðast á þeim leiðum og eldri eru en 
tólf ára. Fyrir farþega á aldrinum tveggja til tólf ára skal greiða hálft gjald. Fyrir farþega 

yngri en tveggja ára skal ekkert gjald greiða. Einungis skal greitt eitt gjald þótt millilent sé 
milli brottfararstaðar og ákvörðunarstaðar vegna flugáætlunar enda vari viðdvöl ekki lengur 
en sex klukkustundir. Heimilt er að hækka verð farmiða sem gjaldinu nemur. Sé sú heimild 
notuð skal sú hækkun ósérgreind í verði miðans. 

4. gr. 

Um innheimtu, ábyrgð, viðurlög, sektir og aðra framkvæmd samkvæmt reglugerð 
þessari gilda ákvæði laga nr. 8/1976 um flugvallagjald með síðari breytingum. 

EK - S. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 2. mgr. 3. gr. laga nr. 8/1976, sbr. 2. 

gr. laga nr. 18/1980, öðlast gildi frá og með 1. apríl 1982. Frá sama tíma fellur reglugerð nr. 

454/1980 úr gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 30. desember 1981. 

Ragnar Arnalds.   
Höskuldur Jónsson. 

Nr. 684. 31. desember 1981. 
REGLUGERÐ 

um jöfnunarálag á innflutt hús og húshluta. 

l. gr. 

Við innflutning á húsum og húshlutum sem flokkast skv. 1. gr. laga nr. 120/1976 um 

tollskrá o. fl. undir tnr. 44.23.01, 44.23.04, 44.23.09, 73.21.01, 73.21.03, 73.21.09 og 
76.08.00 skal greiða í ríkissjóð 12% jöfnunarálag.
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Jöfnunarálag skal lagt á tollverð álagsskyldra vara eins og það er ákveðið samkvæmt 
ákvæðum laga nr. 120/1976 um tollskrá o. fl. 

2. gr. 

Jöfnunarálag skal innheimt með aðflutningsgjöldum við tollafgreiðslu álagsskyldra vara 
og skal gerð grein fyrir jöfnunarálagi í reit 25 í aðflutningsskýrslu. 

3. gr. 

Að því leyti sem eigi er ákveðið í reglugerð þessari um jöfnunarálag, úrskurð um 
flokkun til álagsskyldu, álagningu, innheimtu, veð, sektir, viðurlög, refsingar og aðra fram- 
kvæmd varðandi jöfnunarálag af innfluttum álagsskyldum vörum skv. 1. gr. skulu gilda, eftir 
því sem við geta átt, ákvæði laga nr. 120/1976 um tollskrá o. fl., laga nr. 59/1969 um 
tollheimtu og tolleftirlit og laga nr. 47/1960 um tollvörugeymslur o. fl. með áorðnum 

breytingum svo og reglugerða og annarra fyrirmæla settra samkvæmt þeim. 

d. gr. 

Hafi innflytjandi fyrir |. janúar 1982 afhent til tollmeðferðar aðflutningskjöl yfir vöru 
sem jöfnunarálag skal innheimta af samkvæmt reglugerð þessari og skjölin eru að öllu leyti 
fullnægjandi til þess að unnt sé að tollafgreiða viðkomandi vöru þegar í stað, skal varan 
tollafgreidd án greiðslu jöfnunarálags, en þó því aðeins að tollafgreiðslu sé lokið fyrir 9. 
janúar 1982. 

5. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er skv. 32. gr. laga nr. 120 31. desember 1976 um tollskrá 

0. fl. með síðari breytingum, sbr. 1. gr. laga nr. 83/1981 um breyting á þeim lögum, öðlast 
gildi frá og með 1. janúar 1982. 

Fjármálaráðuneytið, 30. desember 1981. 

Ragnar Arnalds.   
Höskuldur Jónsson. 

28. desember 1981. . Nr. 685. 
AUGLYSING 

um innborgunarreglur. 

Á grundvelli 1. gr. laga nr. 63/1979 um skipan gjaldeyris- og viðskiptamála hefur 
viðskiptaráðuneytið í samráði við Seðlabankann ákveðið, að við gjaldeyriskaup eða innlausn 
skjala í banka skuli greiða 35% af innlausnarverði vöruskjala vegna kaupa á erlendum 
húsgöngum., innréttingum, gluggum og hurðum í eftirfarandi tollskrárflokkum: 

44.23.02 94.01.19 94.03.19 94.03.24 
44.23.03 94.03.12 94.03.21 94.03.29 
94.01.13 94.03.14 94.03.22 94.03.31 
94.01.14 94.03.15 94.03.23 94.03.32 
Gjaldeyrisviðskiptabankarnir skulu greiða innborgunarféð jafnóðum inn á reikninga 

við Seðlabankann og skal það vera bundið þar í 90 daga. 

Af innborguðu fé verða greiddir sömu vextir og greiddir eru af innstæðum í almennum 
sparisjóðsbókum í innlánsstofnunum.
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Óheimilt er að tollafgreiða ofangreindar vörur nema kvittun fyrir greiðslu innborgun- 

arfjár sé sýnd eða afrit af henni. 

Ekki skal krafist iInnborgunar af lægri fjárhæð vöruskjala en 1 000 krónum. Innborgun- 
arfjárhæð miðast við hver einstök gjaldeyriskaup eða afgreiðslur. 

Ofanskráðar reglur gilda frá 1. janúar til 31. desember 1982. 

Viðskiptaráðuneytið, 28. desember 1981. 

Tómas Arnason.   
Þórhallur Ásgeirsson. 

„ 686. . 22. desember 1981. 

GJALDSKRA 

fyrir afnot flugvalla. 

1. Gildissvið. 

Gjaldskrá þessi gildir fyrir afnot flugvalla á Íslandi, annarra en Keflavíkurflugvallar. 
Gjöld fyrir millilandaflug verða innheimt fyrir afnot flugvalla við Akureyri, Egilsstaði, 
Hornafjörð, Reykjavík og Sauðárkrók. 
Gjöld fyrir innanlandsflug verða innheimt fyrir afnot flugvallanna við Akureyri, Egils- 
staði, Hornafjörð, Húsavík, Ísafjörð, Patreksfjörð, Reykjavík, Sauðárkrók og Vest- 
mannaeyjar. 

2. Lendingargjöld. 

Fyrir hverja skráða lendingu loftfars í millilandaflugi á flugvöllum, sem upp eru taldir í 
gr. 1.2., skal greiða gjald samsvarandi 4,80 Bandaríkjadölum fyrir hver byrjuð 1000 kg 
af þunga þess. 
Fyrir hverja skráða lendingu loftfars í innanlandsflug á flugvöllum, sem upp eru taldar í 
gr. Í.3., skal greiða kr. 3,10 fyrir hver byrjuð 1000 kg af þunga þess. 
Fyrir notkun flugvallar utan auglýsts þjónustutíma er innheimt tvöfalt lendingargjald, 
og er lásmarksgjald þá kr. 46,00 

3. Stæðisgjald. 

Stæðisgjald er ekkert fyrir fyrstu 6 klst. 
Fyrir næstu 24 klst., eða brot þar af, skal fyrir loftfar í millilandaflugi greitt stæðisgjald 

samsvarandi 1,20 Bandaríkjadal fyrir hver byrjuð 1000 kg af þunga þess. 

4. Undanþágur. 

Eftirfarandi undanþágur eru veittar frá lendingar- og stæðisgjöldum: 
Loftför í sjúkraflugi eða leitar- og björgunarflugi. 

Lofttör, sem verða að snúa við til brottfararflugvallar vegna veðurs eða annarra orsaka. 
Loftför, sem lenda eftir að hafa farið prófflug eftir viðgerð, enda hafi ekki verið lent á 

öðrum flugvelli. 

Loftför, sem eingöngu flytja erlenda þjóðhöfðingja eða aðalframkvæmdastjóra Sam- 

einuðu þjóðanna og fylgdarlið þeirra. 

Eins-hreyfils loftför í innanlandsflugi, sem ekki hafa skráð fleiri en fjögur sæti. 

Loftför í eigu íslenska ríkisins eða rekin af því. 
Að öðru leyti er flugmálastjórn heimilt að fella niður lendingar- og stæðisgjöld þegar 
sérstaklega stendur á.
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5. Þjónustugjald. 

Heimilt er að innheimta þjónustugjald af loftförum í millilandaflugi samkvæmt 
gjaldskrá staðfestri af samgönguráðuneyti. 

Sé þjónustugjald ekki innheimt af flugmálastjórn, skal það greitt til félags, sem hlotið 

hefur heimild flugmálastjórnar til að annast þjónustu við loftför í millilandaflugi. 

6. Eldsneytisgjald. 

Af öllu eldsneyti, sem ætlað er til notkunar í innanlandsflugi, skal greiða flugmálastjórn 

gjald sem hér segir: 

a) Flugbensín .............0 0000. kr. 0,022 á hvern lítra. 

b) Þotueldsneyti ...........000000.0 000. kr. 0,016 á hvern lítra. 
Gjald þetta greiðir hlutaðeigandi olíufélag mánaðarlega til flugmálastjórnar. 

7. Flugskýlisgjald. 

Fyrir afnot flugskýlis á vegum flugmálastjórnar skal greiða eftirfarandi leigugjöld fyrir 
hver byrjuð 1000 kg af þunga loftfarsins: 
a) Innanlandsflug: Kr. 3,10 fyrir hvern byrjaðan sólarhring eða kr. 46,00 á mánuði. 
b) Millilandaflug: Samsvarandi 3,10 Bandaríkjadölum fyrir hvern byrjaðan sólarhring. 

Flugskýlisgjöld samkvæmt gr. 7.1., miðast við óupphituð flugskýli. Sé flugskýli upphitað 

er hitunarkostnaður innheimtur sérstaklega. 
Fyrir afnot heilla flugskýla eða tiltekinna hluta þeirra, svo og fyrir afnot annarra bygp- 
inga og lóða á vegum flugmálastjórnar skal greiða leigugjöld samkvæmt leigusamningi 

milli flugmálastjórnar og leigutaka. Upphæð leigugjalda skal almennt við það miðuð að 
þau standi straum af tilkostnaði flugmálastjórnar við umrædd mannvirki. 

8. Almenn ákvæði. 

Þar sem getið er um þunga loftfars er átt við leyfilegan hámarksþunga þess eins og hann 
er skráður í lofthæfisskírteinið. 
Gjöld sem ekki eru staðgreidd, verða innheimt með útsendingu reikninga eða gíróseðla. 

Greiðslu ber að inna af hendi innan 30 daga frá útsendingardegi reiknings eða gíró- 
seðils. Verði gjöld ekki greidd á gjalddaga er flugmálastjórn heimilt að stöðva notkun 

loftfara hlutaðeigandi flugrekanda. 

9. Gildistaka. 

Gjaldskrá þessi sem sett er samkvæmt 78. gr. laga um loftferðir nr. 34/1964, staðfestist 

hér með til að öðlast gildi 1. janúar 1982 og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga 
að máli. 

Jafnframt er felld úr gildi gjaldskrá nr. 14 9. janúar 1981 um sama efni. 

Samgönguráðuneytið, 22. desember 1981. 

Steingrímur Hermannsson. 
  

Birgir Guðjónsson.
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GJALDSKRÁ 
fyrir þjónustu Loftferðaettirlits flugmálastjórnar. 

1. Skoðunargjald loftfara. 

Skoðunargjöld vegna skrásetningar eða ársskoðunar loftfara miðast við skráðan há- 
marks-flugtaksþunga þeirra. 

Fyrir þyrlur og flugvélar allt að 5 700 kg að þyngd greiðast kr. 0,30 fyrir hvert kg en 

lágmarksgjald er kr. 300,00. 

Fyrir flugvélar yfir 5 700 kg að þyngd greiðast kr. 1 600,00 að viðbættum kr. 0,06 fyrir 

hvert kg. 

Fari skoðun fram erlendis greiðast ennfremur fargjöld skoðunarmanns og dagpeningar 
samkvæmt kjarasamningi starfsmanns ríkisins. 

2. Skírteinisgjöld flugliða. 

Fyrir skrifleg og verkleg prófskírteini flugliða greiðast eftirfarandi prófgjöld: 

skrifleg próf verkleg próf 

Einkaflugmaður .........0..00 0000. kr. 150,00 kr. 150,00 

Atvinnuflugmaður Í og ..........00........ 200,00 150,00 

Atvinnuflugmaður HI, fyrir hverja námsgrein ...... 50,00 150,00 
Blindflugsréttindi .......0...0..0000 0 200,00 150,00 

Flugkennararéttindi ........0..000.. 00... 200,00 150,00 
Flugumsjónarmaður ............0000 0000. 200,00 
Við endurnýjun skírteinis greiðast kr. 70,00. 

3. Almenn ákvæði. 

Gjöld fyrir verkleg próf skírteinis flugliða greiðast til prófdómara. Önnur gjöld greiðast 
hjá gjaldkera flugmálastjórnar Reykjavíkurflugvelli. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt lögum um loftferðir nr. 31 21. maí 1961, stað- 

festist hér með til að öðlast gildi 1. janúar 1982 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi auglýsing nr. 307 2. júlí 1981 um sama efni. 

(A
ð)
 

Samgönguráðuneyvtið, 22. desember 1981. 

Steingrímur Hermannsson.   
Birgir Guðjónsson. 

'. 688. 28. desember 1981. 

REGLUGERÐ 

um takmarkanir á þorskveiðum togskipa árið 1982. 

1. gr. 

Reglugerð þessi tekur til eftirfarandi skipaflokka: 

. Skuttogara, þ. e. togskipa, sem taka trollið inn um skutrennu og eru með aflvél 900 

hestafla eða stærri. 

Síðutogara, sem eru lengri en 39 metrar, miðað við mestu lengd skipsins. 

Loðnuskipa, sbr. reglugerð nr. 309 30. júní 1981, ásamt síðari breytingum.
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2. gr. 

Skipum þeim sem eru talin í 1. gr., eru bannaðar þorskveiðar, sem hér segir: 

1. Í 45 daga samtals á tímabilinu 1. janúar til 30. apríl 1982 og þar af skal hvert skip láta af 

þorskveiðum í a. m. k. 15 daga á tímabilinu 1. janúar til 28. febrúar 1982. 

. Í 60 daga samtals á tímabilinu 1. maí til31. ágúst 1982, og þar af skal hvert skip láta af 

þorskveiðum í a. m. k. 35 daga á tímabilinu 1. júlí til 31. ágúst 1982. 
3. Í 45 daga samtals á tímabilinu 1. september til 31. desember 1982. 

NS
? 

3. gr. 

Útgerðaraðilar ráða tilhögun veiðitakmörkunar samkvæmt 2. gr., en láti skipið af 
þorskveiðum skemur en 4 sólarhringa samfellt, telst sá tími ekki með í tímabili veiðitak- 

mörkunar á þorski. 

4. gr. 

Við ákvörðun á því, hversu lengi skip láta af þorskveiðum hverju sinni, gilda eftirfarandi 
reglur: 

1. Upphaf tímabils miðast við þann tíma, er skip kemur í höfn til löndunar afla úr síðustu 
veiðiferð fyrir tímabil. 

2. Lok tímabils miðast við þann tíma, er skip heldur úr löndunarhöfn til þorskveiða á ný. 
3. Sigli skip með afla til löndunar erlendis og reynist þorskur yfir leyfilegum mörkum sbr. 

5. gr., telst jafnlangur tími og fer í siglingar með afla út og til heimahafnar aftur, ekki 

með í tímabili veiðitakmörkunar á þorski. 
4. Stundi loðnuskip, sbr. 3. tl. 1. gr., þorsknetaveiðar einhvern hluta ársins telst sá tími, er 

það notar til þeirra veiða,ekki með í tímabili veiðitakmörkunar á þorski. 

5. gr. 

Á þeim tíma, sem skip láta af þorskveiðum sbr. 2. og 6. gr. má hlutur þorsks í heildarafla 
hverrar veiðiferðar ekki nema meiru en hér segir: 

I. 5% í 40 daga. 

2. 15% í 55 daga. 

3. 30% í 55 daga. 

Fari þorskafli yfir leyfileg mörk samkvæmt 1. mgr. sbr. 2. og 6. gr., verður andvirði þess, 
sem umfram er, gert upptækt samkvæmt lögum um upptöku ólöglegs sjávarafla nr. 32/1976. 

6. gr. 

Útgerðaraðili skal, þegar eftir löndun og strax er löndunarnótur liggja fyrir, tilkynna til 

ráðuneytisins með skeyti, hversu lengi skipið lét af þorskveiðum, hvert var hlutfall þorsks í 

afla og til hvaða prósentuflokks, sbr. 5. gr., veiðiferðin telst. 
Hafi skip ekki stundað fiskveiðar á þeim tíma, er það lét af þorskveiðum, skal tilkynna í 

skeyti, hvaða tímabil skipið lét af þorskveiðum, um leið og skip heldur til veiða á ný. 
Utgerðaraðilar eru bundnir við tilkynningar sínar og geta ekki gert breytingar á þeim, 

nema að fengnu samþykki ráðuneytisins. 

Berist ráðuneytinu ekki skeyti innan þriggja sólarhringa frá því er löndun lauk, sbr. 1. 
mgr. eða skip heldur til þorskveiða sbr. 2. mgr. eða reynist upplýsingar rangar, getur ráðu- 

neytið ákveðið, að tilkynnt tímabil reiknist ekki með sem þorskveiðibann. 

7. gr. 

Verði upplýsingar samkvæmt 6. gr. ekki látnar í té getur ráðuneytið ákveðið, að hlutað- 

eigandi skip, skuli láta af þorskveiðum ákveðið tímabil og ennfremur hver hlutur þorsks í
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heildarafla megi vera á því tímabili. Fari hlutur þorsks yfir leyfileg mörk samkvæmt þessari 

grein, varðar það upptöku samkvæmt 2. mgr. 5. gr. 

8. gr. 

Sjávarútvegsráðuneytið getur sett nánari reglur um framkvæmd reglugerðar þessarar, ef 

nauðsyn krefur. 

9. 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. 

10. 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 fisk- 

veiðilandhelgi Íslands, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 28. desember 1981. 

Steingrímur Hermannsson. 

Jón L. Arnalds. 

Nr. 689. 15. desember 1981. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 537/1975, um Raunvísindastofnun Háskólans. 

1. gr. 

3. gr. 1. mgr. orðist svo: 

Rannsóknastofur. 
Stofnunin skiptist í sex rannsóknastofur: 

1. Eðlisfræðistofu. 

2. Efnafræðistofu. 

3. Jarðeðlisfræðistofu. 

4. Jarðfræðistofu. 

5. Reiknifræðistofu. 

6. Stærðfræðistofu. 

Reglugerð þessi öðlast gildi 1. janúar 1982. 

Menntamálaráðuneytið, 15. desember 1981. 

   

    
Ingvar Gíslason. a 

Arni Gunnarsson.
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REGLUGERÐ 

um bann við þorskveiðum í net tímabilið 1— 15. janúar 1982. 

1. gr. 

Á tímabilinu frá og með 1. janúar til og með 15. janúar 1982, eru allar þorskveiðar í 

þorskfisknet bannaðar. 

2. gr. 

Á þeim tíma, sem fiskiskip mega ekki stunda þorskveiðar í net samkvæmt 1. gr., má 

hlutur þorsks í heildarafla hverrar veiðiferðar ekki nema meiru en 20%. 
Komi fiskiskip að landi með afla á tímabili því, sem þorskveiðar eru því bannaðar, 

samkvæmt 1. gr. og hlutur þorsks í aflanum reynist yfir 20% af heildarafla, verður það sem 

umfram 20% er, gert upptækt samkvæmt lögum nr. 32 19. maí 1976, um upptöku ólöglegs 

sjávarafla. Sama gildir komi fiskiskip að landi eftir lok tímabils, hafi afli að einhverju leyti 

fengist á tímabilinu. 

3. gr. 

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 44 5. apríl 

1948, um vísindalega verndun fiskimiða landgrunnsins og laga nr. 81 31. maí 1976, um 

veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra mála. 

4. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 44 5. apríl 1948, um vísindalega 

verndun fiskimiða landgrunnsins og 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, 22. desember 1981. 

F. hr. 

Jón. L. Arnalds. 
  

Jón B. Jónasson. 

23.d ber 1981. esember REGLUGERÐ Nr. 691. 

um breyting á reglugerð nr. 129 13 mars 1978, um þorskfisknet. 

1. gr. 
Eftirfarandi grein verði 1. gr. reglugerðarinnar og breytist númeraröð annarra greina Í 

samræmi við það: 
Allar veiðar í þorskfisknet eru óheimilar án sérstaks leyfis sjávarútvegsráðuneytisins. 

Ráðuneytið getur bundið leyfi samkvæmt 1. mgr. og úthlutun þeirra þeim skilyrðum er 

þurfa þykir m. a. í því skyni að stuðla að auknum gæðum afla og takmarka fjölda eða veiðar 

einstakra gerða fiskiskipa. 
B 140
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2. gr. 

Brot á reglugerð þessari varða refsingu 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. Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra mála. 

3. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 44 5. apríl 1948, um vísindalega 
verndum fiskimiða landgrunnsins og ákvæðum laga 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, 23. desember 1981. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds.   
Jón B. Jónasson. 

Nr. 692. . 21. desember 1981. 

AUGLYSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á saltaðri síld framleiddri á 
haustvertíð 1981. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins og 

samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi verð- 
grundvöll á saltaðri síld framleiddri á haustvertíð 1981: 

U.S. $ pr. tunnu cif. 
Cutsíld A ..........00.2 000 152,02 
CutsíldB ..........0..2 0000 129,24 
Specialsíld A ............202. 00 138,04 

SpecialsíldB ..........0.0...... 0000. 120,65 
Sykursíld A ..........000. 00 156,00 

SykursíldB ............00002 000 141,51 

Kryddsíld A ...........%2. 000 156,97 
Kryddsíld B .............. 0002 139,16 
Rúndsíld C ..........0.0..20000 0 97,14 

Verðbil verður ekkert. 
Greiðslur í eða úr sjóðnum nema 75% af verðbreytingu frá grundvallarverði. 
Verðið miðast við viðskiptagengi eins og það verður á hverjum tíma. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 21. desember 1981. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds.   
Kristín Magnússon.



18, desember 1981. 1113 Nr. 693. 

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 náms- 

aðstoð 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. 
Hjúkrunarskóli Íslands. 
Hússtjórnarkennaraskóli Íslands, 2. og 3. ár. 
Iðnskólar, framhaldsdeildir, 2. og 3. ár. 

Íþróttakennaraskóli Íslands. 
Leiklistarskóli Íslands. 
Myndlista- og handíðaskóli Íslands, 2., 3. og 4. ár (sérdeildir). 

Nýi hjúkrunarskólinn. 
Stýrimannaskólar. 
Tónlistarskólar: Kennaradeildir 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. 
Nám á tæknifræðistigi og meinatækninám við Tækniskóla Íslands, svo og nám í fram- 

haldsdeild 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, 18. desember 1981. 

Ingvar Gíslason. 
  

Birgir Thorlacius. 

22. desember 1981. Nr. 694. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 645 2. desember 1981, um breyting á reglugerð nr. 309 20. 

júní 1981, um veiðar á loðnu á haustvertíð 1981 og vetrarvertíð 1982. 

1. gr. 

2. mgr. 1. gr. in fine þ. e. setningin: „en þó ekki lengur en til kl. 12,00 á hádegi 20. 

desember 1981“, er hér með felld úr gildi. Önnur ákvæði málsgreinarinnar standa óbreytt.
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2 2. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í fiskveiðiland- 

helgi Íslands, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 22. desember 1981. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds.   
Kjartan Júlíusson. 

Nr. 695. 11. desember 1981. 

REGLUGERÐ 
um breytingu á reglugerð nr. 171/1968, fyrir Félagsstofnun stúdenta við Háskóla Íslands, 

með áorðnum breytingum. 

1. gr. 

7. gr. orðist svo: 
Starfsár og rekstrarár stjórnar Félagsstofnunar stúdenta, sérstjórna og nefnda, miðast 

við 1. júní til 31. maí næsta ár. Ár hvert skal stjórnin birta ársskýrslu um störf sín. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 11. desember 1981. 

Ingvar Gíslason.   
Arni Gunnarsson. 

Nr. 696. 30. desember 1981. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 163/1978 um innflutningsgjald af bifreiðum og bifhjólum. 

1. gr. 
b-liður 1. mgr. 1. gr. reglugerðarinnar, sbr. 1. gr. reglugerðar nr. 453/1981, orðist svo: 
b) 50% gjald skal greiða af öðrum bifreiðum og bifhjólum, þ. m. .t. beltabifhjólum. 

2 2. gr. 
Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt heimild í 16. gr., sbr. 35. gr. laga nr. 4/1960 um 

efnahagsmál, öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 30. desember 1981. 

Ragnar Arnalds. 
  

Höskuldur Jónsson.



28. desember 1981. 1115 Nr. 697. 

REGLUGERÐ 

um dómsmálagjöld o. fl. 

1. Gjöld samkvæmt lögum um aukatekjur ríkissjóðs, nr. 79 23. desember 1975, sbr. lög 
nr. 13 5. maí 1978. 

1. gr. 

Dómsmálagjöld í einkamálum skal greiða sem hér segir: 

A. Fyrir héraðsdómi: kr. 

1. Gjald fyrir áritun eða útgáfu stefnu .............0...0.0 00... 15,00 

2. Gjald fyrir þingfestingu ..............0..... 0000. 120,00 

3. Gjald fyrir vitnaleiðslu (fyrir hvern mann) ................. 000. 25,00 
4. Gjald fyrir úrskurð undir rekstri máls „..............0............. 35,00 

5. Gjald fyrir dómkvaðningu (fyrir hvern mann) .........0...0.0..000... 35,00 
6. Gjald fyrir staðfestingu dómsgerða ..............0.0.... 00. 30,00 
71. Gjald fyrir kæru til Hæstaréttar ...... RANA RANANAAAANRR AN 150,00 
8. Gjald fyrir sjóferðapróf ..............0.02. 000 300,00 

B. Fyrir Hæstarétti: 
1. Gjald fyrir útgáfu stefnu .........0...000.0.. 000 nn 20,00 
2. Gjald fyrir þingfestingu ...........0..0..0.0000 0000 200,00 
3. Gjald fyrir vitnaleiðslu (fyrir hvern mann) ...........0..... 00... 35,00 
4. Gjald fyrir úrskurð undir rekstri máls .............0.0.0 0000... 50,00 

5. Gjald fyrir dómkvaðningu (fyrir hvern mann) ..........00............ 50,00 

6. Gjald fyrir staðfestingu dómsgerða ..............00..... 0... 40,00 

7. Útivistargjald .............0.....0..... 0 200,00 

2. gr. 

Í gagnsökum, framhaldssökum, meðalgöngumálum og sakaukamálum skal greiða gjald 
samkvæmt Í. 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: 

kr. 

1. Kyrrsetning á manni .................... 0000. 150,00 
Séu fjármunir jafnframt kyrrsettir, skal gjalda fyrir það eftir 2. gr. aukatekju- 
laga. 

2. Útburður manns af jörð eða húsi ............0.....00.0... 150,00 
3. Innsetning á jörð eða í hús til umráða ...............00000.. 0... 150,00 
4. Aðrar fógetagerðir, er fara fram á það, er eigi verður metið til peningaverðs  150,00 

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 50,00 kr.
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5. gr. 

Fyrir uppboðsgerðir skal greiða sem hér segir: 
Fyrir að semja og gefa út auglýsingu um uppboð skal gjalda 50,00 kr. 
Þegar uppboð er haldið á fasteign eða öðru því, er um getur í 11. gr. aukatekjulaga, en 

sala fer eigi fram við uppboðið, svo og þegar hamarshögg er veitt upp á væntanlegt 
samþykki, en það bregst, skal gjalda 150,00 kr. fyrir árangurslaust uppboð. 

. 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 uppboðsþingið, skal 
gjalda 150,00 kr. eins og fyrir árangurslaust uppboð. 

Fyrir að gefa út afsalsbréf fyrir fasteign, er seld hefur verið á uppboði, skal gjalda 
100,00 kr. 

. Fyrir undirboðsþing skal greiða 100,00 kr. 

6. gr. 
Fyrir að þinglýsa skjölum skal greiða 42,00 kr. Sé skjölum þinglýst fyrir Hæstarétti skal 

greiða 60,00 kr. 
Eigi skal greiða gjald fyrir þinglýsingu úrskurða um sviptingu sjálfræðis eða fjárræðis né 

úrskurða um brottnám lögræðissviptingar. 

Þ
E
 

7. gr. 
Fyrir notarialgerðir skal greiða sem hér segir: 

kr. 

Afsagnargerðir (aðrar en víxilafsagnir), stefnubirtingar, er notarius fram- 
kvæmdir, svo og aðrar slíkar gerðir ...........000000. 0. 50,00 
Notarialvottorð á arfleiðsluskrá ...............0..0. 00 70,00 

Notarialvottorð á samninga, umboðsskjöl eða aðra slíka gerninga ......... 50,00 
Dráttur í happdrætti „..........00.0.00.0 00... 200,00 
Útdráttur skuldabréfa .................2 0... 100,00 

11. Gjöld samkvæmt umferðarlögum nr. 40 23. apríl 1968. 

8. gr. 

Fyrir próf ökumanna skal greiða sem hér segir: 

kr. 

Almennt bifreiðastjórapróf ......00.0.00.00 2. 160,00 
Próf í akstri bifhjóla ..........0.0..00.00 0 120,00 
Próf í akstri léttra bifhjóla .........0.0...00.000 00 40,00 
Prót í akstri dráttarvéla .................. 00. 80,00 

Ökukennarapróf ..........0.00.0.. 0. 600,00 

9. gr. 
Fyrir skírteini skal greiða sem hér segir: 

kr. 

. Leyfi til að stýra léttu bifhjóli ...............0. 0000. 25,00 

. Leyfi til að stýra dráttarvél ...............0...... 00. 25,00 
. Löggilding Öökukennara .............200020 000 100,00 
Sama gjald skal greiða fyrir samrit.
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10. gr. 

Fyrir leyfi til að selja á leigu í atvinnuskyni skráningarskyld ökutæki til mannflutninga 

án ökumanns skal greiða kr. 480,00 

ll. gr. 

Fyrir notkun bráðabirgðaskráningarmerkis, ber að greiða kr. 720,00 á ári. Nú leyfir 
lögreglustjóri notkun bráðabirgðaskráningarmerkis í styttri tíma, og greiðir eigandi ökutækis 
þá fyrir notkun og ábyrgðartryggingu kr. 42,00 fyrir hvern dag eða hluta úr degi, en hann 

hefur bráðabirgðaskráningarmerki í sínum vörslum. Gjaldið greiðist fyrirfram miðað við 

áætlaðan notkunartíma. 

O
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Ill. Gjöld samkvæmt lögum um skotvopn, sprengiefni og skotelda, nr. 46 13. maí 1977. 

12. gr. 
Fyrir skotvopnaleyfi skal greiða sem hér segir: 

kr. 

Fyrir hvert skotvopn, sem skráð er, hvort sem það er nýtt eða notað ...... 100,00 
Fyrir endurnýjun á skotvopnaleyfi, án tillits til fjölda skotvopna .......... 50,00 
Fyrir afnotaleyfi samkvæmt 19. gr. reglugerðar um skotvopn og skotfæri, 

nr. 16 1978, sbr. reglugerð nr. 174 1979 ............ 000. 25,00 
Gjaldfrjáls eru leyfi fyrir skotvopnum, sem varanlega hafa verið gerð ónothæf og leyfi 

samkvæmt 3. málsgr. 8. gr. reglugerðar nr. 16 1978. 

13. gr. 

Gjöld samkvæmt reglugerð þessari renna í ríkissjóð. 

14. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi 1. janúar 1982. 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 637 29. desember 1980 um dómsmálagjöld o. fl. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 28. desember 1981. 

Friðjón Þórðarson. 
  

Ólafur W. Stefánsson.



Nr. 698. 1118 29. desember 1981. 

AUGLÝSING 
um gjaldskrá hlutafélagaskrár. 

Samkvæmt 145. gr. laga nr. 32 12. maí 1978 um hlutafélög er gjaldskrá hlutafélagaskrár 
hér með ákveðin sem hér segir: 

1. Skráning nýs hlutafélags ...........0.2%..00.0nn 0 kr. 750.00 

2. Skráning starfsstöðva erlendra hlutafélaga ..................00..... — 500.00 
3. Skráning breytinga á eldri skráningu ..........0..00... 000... —  85.00 

4. Löggilding skilanefndarmanna vegna slita á hlutafélögum ............. — 105.00 
5. Vottorð úr hlutafélagaskrá ..........000.00..0 0 —  20.00 
6. Ljósrit .........200..2. 00 — 10.00 

Gjaldskrá þessi öðlast gildi 1. janúar 1982. 
Jafnframt fellur úr gildi auglýsing nr. 639 22. desember 1980 um gjaldskrá hluta- 

félagaskrár. 

Viðskiptaráðuneytið, 29. desember 1981. 

Tómas Árnason. 

Björn Líndal. 

Nr. 699. 28. desember 1981. 

REGLUGERÐ 

um skoðunargjald ökutækja. 

1. gr. 
Fyrir skoðun bifreiðar eða bifhjóls ber eiganda að greiða 75,00 króna árlegt gjald til 

lögreglustjóra (í Reykjavík tollstjóra), þar sem bifreiðin eða bifhjólið er skráð. Gjald þetta 
greiðist fyrirfram, og er gjalddagi þess 1. janúar, en eindagi 1. apríl. Eigi skal framkvæma 
skoðun bifreiðar eða bifhjóls, nema sönnur séu færðar á að skoðunargjald hafi verið greitt 
fyrir viðkomandi gjaldár. 

2. gr. 

Fyrir skoðun léttra bifhljóla, sbr. 3. gr. reglugerðar nr. 98 22. maí 1970, skal greiða 
30,00 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 1982. 
Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 638/647 29. desember 1980 um skoðunargjald 

ökutækja. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 28. desember 1981. 

Friðjón Þórðarson.   
Ólafur W. Stefánsson. 

  

Stjórnartíðindi B 61, nr. 680— 699. Útgáfudagur 31. desember 1981.



STJÓRNARTÍÐINDI B 62 — 1981 
  

  

28. desember 1981. 1119 Nr. 700. 

REGLUGERÐ 

um vitagjald. 

1. gr. 

Vitagjald, kr. 10,00 af hverri brúttórúmlest, skal greiða vegna skipa, sem eru 
10 brúttórúmlestir eða stærri og taka höfn hér á landi, og skal hálf lest og þaðan 
af stærra brot reiknast sem heil lest, en minna broti sleppt. Fyrir skip, sem flytja 
engan farm fyrir borgun, annan en farþega, skal gjaldið þó vera kr. 1,50. 

2. gr. 
Undanþegin gjaldi þessu eru herskip, varðskip, tollgæslubátar og vitaskip. Sama 

gildir um skip, sem leita hafnar í neyð, en taka engan farm úr landi né úr öðrum 
skipum, né heldur flytja farm í land eða í önnur skip, enda hafi sannast í sjóprófi 
eða annarri lögfullri sönnun, að þau hafi verið í nauðum stödd af árekstri eða 
sjóskemmdum, af veikindum eða farmskekkju eða ófriði. 

Heimil er niðurfelling gjaldsins vegna skipa, sem eigi eru notuð á gjaldárinu. 

3. gr. 
Vegna íslenskra skipa skal giald þetta greitt eigi síðar en 1. mars ár hvert og 

þá þar sem skipið er skrásett. Af erlenuum skipum, sem setja farþega eða vörur á 
land, skal greiða % hluta vitagjaldsins við hverja komu til landsins, en þó aldrei 

oftar en 5 sinnum á hverju almanaksári. Fyrir slík skip greiðist gjaldið í fyrstu 
höfn, sem það tekur hér við land. 

4. gr. 
Lögreglustjórar, í Reykjavík tollstjórinn, sjá um innheimtu vitagjaldsins. Skyld- 

ur er skipstjóri að sýna innheimtumanni leiðarbók skipsins og skipsskjöl, og er 
innheimtumanni rétt að halda eftir alþjóðamælibréfi og þjóðernisskirteini nema 
gjaldið hafi verið greitt. 

Ágreiningi um gjaldskyldu og útreikning má skjóta til úrskurðar ráðuneytisins. 

5. gr. 
Vitagjaldinu er varið til að standa straum af kostnaði við rekstur Vitastofnunar 

Íslands. 
6. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum nema þyngri refsing liggi við. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 56 29. maí 1981 um vitagjald, 

staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. janúar 1982 og birtist til eftirbreytni öllum 
þeim sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 481 18. ágúst 1981. 

Samgönguráðuneytið, 28. desember 1981. 

Steingrímur Hermannsson.   
Birgir Guðjónsson. 

  

Stjórnartíðindi B 62, nr. 700. Útgáfudagur 31. desember 1981. 
B141 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



STJÓRNARTÍÐINDI B 63 — 1981 
  
  

Nr. 701. 1120 27. nóvember 1981. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Reykjavíkur nr. 108 4. mars 1975, 

sbr. 5. gr. reglugerðar nr. 61 25. janúar 1977, sbr. og reglugerð 

nr. 336 21. sept. 1977. 

1. gr. 

3. gr. orðist þannig: 
Lestagjöld. 

a) Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri cn eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 0,47 á brúttórúmlest. 

b) Sirandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,24 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 0,47 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar Í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 31,00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00. 

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. 
4. gr. orðist þannig: 

Brvegjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 0,24 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. 25,00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er Í. april ár hvert. 

Skip þau, er getur í síðustu mgr. Í. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 

5. gr. orðist þannig: 
Fjörugjald. 

Fyrir að leggja skipi í fjöru eða taka skip í slipp til hreinsunar eða aðgerðar, skal 
greiða kr. 0,16 af hverri brúitórúmlest skipsins en þó aldrei minna en kr. 40,00. 

Dráttarbrautarfyr'rtæki eru skyld að sjá um og bera ábyrgð á innheimtu gjalds 
þessa fyrir hafnarsjóð hjá þeim skipum, sem tekin eru á land hjá þeim. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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9. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a) Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 92,00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 0,24 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. 20,00 í hafnsögusjóð. 

5. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 16. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í í. flokki kr. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 18,00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 49,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 4,85 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0,85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 4,10. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 20. okt. 1981, sbr. auglýsingu nr. 563 19. okt. 1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr 
gildi reglugerð nr. 397 10. júní 1981. 

Samgönguráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Birgir Guðjónsson. 

27. nóvember 1981. Nr. 702. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Akraness, nr. 267 11. júní 1975, 

sbr. reglugerð nr. 388 26. nóvember 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. 0,47 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,24 á brúttórúmlest. 

c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 0,47 á brúttórúmlest, 
Þó ekki oftar en tvisvar Í mánuði. 

d) Rátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 31,00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00. 

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.
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3. gr. orðist þannig: 
Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 0,24 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetia 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. 25,00 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. 92,00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 0,24 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. 
ce) Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 20,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 18,00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 49,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 4,85 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0,85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 4,10. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. april 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 13. nóv. 1981, sbr. auglýsingu nr. 638 9. nóv. 1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr 
gildi reglugerð nr. 21 16. janúar 1981. 

á
 

Samgönguráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson.   
Birgir Guðjónsson. 

Nr. 703. 27. nóvember 1981. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Borgarness, nr. 147 4. mars 1975. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 
Lestagjöld. 

a) Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 0,47 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,24 á brúttórúmlest.
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c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 0,47 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 31,00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00. 

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. 0,24 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 gre'ða ekki bryggjugjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 25,00 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. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 18,00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 49,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 4,85 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0,85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 4,10. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. april 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 20. okt. 1981, sbr. auglýsingu nr. 563 19. okt. 1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr 
gildi reglugerð nr. 398 2. júlí 1981. 

Samgönguráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson.  



Nr. 704. 1124 27. nóvember 1981. 

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. 0,47 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,24 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 0,47 á brúttórúmlest, 

hó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 31,00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00. 

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 þjónustn. 

2. gr. 
3. gr. orðist þannig: 

Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 0,24 á 
bráttóríímlest 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 hryggiugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 
rúnt!estir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 25,00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. anríl ár hvert. 

Skip þan, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
10. gr. orðist þannig: 

Hafnsöengsiöld kol greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a) Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 92,00 fyrir hvert skip, 

auk kr. 0,24 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. 20,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldsskrá í 8. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 18,00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 49,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 4,85 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0,85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 4,10. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 20. okt. 1981, sbr. auglýsingu nr. 563 19. okt. 1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr 
gildi reglugerð nr. 399 10. júní 1981. 

Samgönguráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Birgir Guðjónsson. 

27. nóvember 1981. Nr. 705. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Ólafsvíkur, nr. 112 4. mars 1975. 

1. gr. 

9. gr. orðist þannig: 
Lestarjöld. 

a) ÖN farmskin, önnur en strandferðaskin, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 Þrútlórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 0,47 á brúttörúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,24 á brúttórúmlest: 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 0,47 á brúttórúmlest, 

há ekki oftar en fvisvar Í mánndi. 

d) Bátar minni en 10 Þbrúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 31,00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 
mánuði. 

Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskin, og skip, sem gerð ern 

út il vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 
að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þan hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 
ð. gr. orðist bannig: 

Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 0,24 á 
brúttárúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 

Hiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúitórúmlestir greiða ekki brygsjngjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og brvyggjusjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 25,00 af hverri brúttórúmlest. 
Gialddasi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjusjaldi.



Nr. 

a) 

b) 

e) 
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3. gr. 
5. gr. orðist þannig: 

Hafnsögnsjöld skuln greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 92,00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 0,24 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. 20,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Giðld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 18,00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 49,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 4,85 fyrir hvern rúmmetra. 

Gjald skv. 5. flokki skal vera 0,85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 4,10. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. april 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 20. okt. 1981, sbr. auglýsingu nr. 563 19. okt. 1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr 
gildi reglugerð nr. 400 10. júní 1981. 

Nr. 

Samgönguráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Birgir Guðjónsson. 

706. 27. nóvember 1981. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Stvkkishólms. 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. 0,47 á brúttórúmlest. 
b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,24 á Þbrúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 0,47 á brúttórúmlest, 

þá ekki oftar en tvisvar Í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 31,00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 
mánuði.
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Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 
út til vísindalegra rannsókna. svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 
að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 
3 gr. orðist þannig: 

Bryggjugjöld. 
Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 0,24 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 brvgsjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 25,00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
á ær. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a) Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 92,00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 0,24 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. 20,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulv vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 18,00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 49,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 4,85 fyrir hvern rúmmetra. 

Giald skv. 5. flokki skal vera 0,85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 4,10. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. april 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 20. okt. 1981, sbr. auglýsingu nr. 563 19. okt. 1981 
og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr 

gildi reglugerð nr. 401 10. júní 1981. 

Samgönguráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson.   
Birgir Guðjónsson.



Nr. 707. 1128 21. nóvember 1981. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Patrekshafnar, 

nr. 407 29. ágúst 1975. 

1. gr. 
2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a) Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 0,47 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,24 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 0,47 á brúttórúmlest, 

Þá ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 31,00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00. 
Gialddagi er Í. aprí! 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 
Hl vísindalegra rannsókna, svo og skip sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til að 
Játa í land sjúka menn eða látna, svo fremi þan ljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 
3. gr. orðist bhannig: 

Rrvegiugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 0,24 á 
brúttórfimlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið lgvur 
bundið. 

Fieskiskip greiða hetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði. en bátar minni 

en 10 hrúttórímlestir greiða ekki brvggjugjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og brvggjugiald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 25,00 af hverri brúttórúmlest. 

Galddasi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skip þan. er gefur í síðustu mer. 1. gr. ern undanþegin hrvggjugjaldi. 

ð. gr. 
Á. gr. orðist bannis: 

Hafnsóansjöld skulu ereidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a) Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 92,00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 0,24 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 hafnsösumann, sreiða kr. 20,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. er, skulu vera sem hér segir: 

1. Fyrir vörur í 1. flokki kr. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 
2. Fyrir vörur í 2. flokki kr. 18,00 fyrir hver 1000 kg. 
3. Fyrir vörur í 3. flokki kr. 49,50 fyrir hver 1000 kg. 
4. Fyrir vörur í 4. flokki kr. 4,85 fyrir hvern rúmmetra. 
5. Gjald skv. 5. flokki skal vera 0,85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 4,10.
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 20. okt. 1981, sbr. auglýsingu nr. 563 19. okt. 1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eisa að máli. Jafnframt fellur úr 

gildi reglugerð nr. 402 2. júlí 1981. 

Samgönguráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson.     
Birgir Guðjónsson. 

27. nóvember 1981. Nr. 708. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gsjaldsigrá fyrir hafnarsjóð Tálknafjarðarhrepps. 

nr. 124 7, mars 1975. 

1. gr. 
2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a) Öl farmskip, önnur en strandferðask'p, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 

400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 0,47 á brúttórúmlest. 
b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,24 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 0,47 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 31,00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00. 

Gjalddas! 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. 
8. gr. orðist þannig: 

Pryggjugiðld, 585 J 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 0,24 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 
Fiskiskip greiða þetta gjald eisi oftar en ið sinnum á mánuði, en bátar minni 

en 10 hrúttórúmlestir greiða ekki bryggjusgjöld. 

Heimilt er að taka lesta- oc brygsjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 25,00 af hverri brúttórúmlest. 

Gialddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
, 

Skip þan, er getur í síðustu mer. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
5. gr. orðist þannig: 

Hafnsögusjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a) Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 92,00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 0,24 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og 
úr höfninni greiðist sama gjald.
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b) Fyrir leiðsögn um höfnina skal gre'ða hálft gjald samkvæmt lið a. 
c) Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 20,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldsskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 18,00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 49,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 4,85 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0,85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 4,10. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 20. okt. 1981, sbr. auglýsingu nr. 563 19. okt. 1981 

og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr 
gildi reglugerð nr. 403 10. júní 1981. 
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Samgönguráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Birgir Guðjónsson. 

Nr. 709. 21. nóvember 1981. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Bíldudalskauptúns, 

nr. 217 14. maí 1976. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 
Lestagjöld. 

a) Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 0,47 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,24 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 0,47 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 31,00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00. 

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. 0,24 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. 25,00 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. 92,00 fyrir hvert skip, 

auk kr. 0,24 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. 20,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 8. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 18,00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 49,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 4,85 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0,85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 4,10. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 20. okt. 1981, sbr. auglýsingu nr. 563 19. okt. 1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr 
gildi reglugerð nr. 404 2. júlí 1981. 

Sr
i 

Go
ð 

Samgönguráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson.   
Birgir Guð jónsson. 

27. nóvember 1981. Nr. 710. 

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 brúltórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 0,47 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,24 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 0,47 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. 31,00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00. 

Gialddagi 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. 0,24 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur 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 bryggjugjald af fískiskipum minni en 400 brúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 25,00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skip þau, er gelur Í síðustu mgr. Í. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 8. gr, skuli vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 18,00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 49,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 4,85 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0,85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 4,10. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 20. okt. 1981, sbr. auglýsingu nr. 563 19. okt. 1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr 
gildi reglugerð nr. 405 2. júlí 1981. 
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Samgönguráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
Birgir Guðjónsson. 

Nr. 711. 27. nóvember 1981. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Flateyrarkauptúns, 

nr. 134 4, mars 1975. 

1. gr. 
2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a) Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúltórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 0,47 á brúttórúmlest.
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b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,24 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 Þbrúttórúmlestum greiði kr. 0,47 á brúttórúmlest, 

ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 31,00 

á Drúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00. 

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. 0,24 á 

brúttórúmlesi 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. 25,00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skip þau. er getur í síðustu mgr. Í. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

ð. gr. 
ð. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 
a) Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 92,00 fyrir hvert skip, 

auk kr. 0,24 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. 20,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 18,00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 49,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 4,85 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0,85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 4,10. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 20. okt. 1981, sbr. auglýsingu nr. 563 19. okt. 1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr 

gildi reglugerð nr. 406 2. júlí 1981. 

Samgönguráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
Birgir Guðjónsson.



Nr. 712. 1134 21. nóvember 1981. 

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 brúltórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 0,47 á brúttórúmlest. 
b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,24 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 0,47 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 31,00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða ettir 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. 0,24 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. 25,00 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 í. flokki kr. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 18,00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 49,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 4,85 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0,85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 4,10. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 20. okt. 1981, sbr. auglýsingu nr. 563 19. okt. 1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr 
gildi reglugerð nr. 407 2. júlí 1981. 
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Samgönguráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Birgir Guðjónsson.



27. nóvember 1981. 1135 Nr. 713. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Bolungarvíkurkaupstaðar, 

nr. 138 4. mars 1975. 

1. gr. 
2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a) Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 0,47 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,24 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 0,47 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 31,00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 
mánuði. 

Undanþegin greiðslu leslagjalds 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. 0,24 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. 25,00 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. 92,00 fyrir hvert skip, 

auk kr. 0,24 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og 
úr höfninni greiðist sama gjald. 

b) Fyrir leiðsögn um höfnina skal sre'ða hálft gjald samkvæmt lið a. 
c) Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 20,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2. flokki kr. 18,00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 49,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 4,85 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 1,275%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 4,10. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 20. okt. 1981, sbr. auglýsingu nr. 563 19. okt. 1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr 
gildi reglugerð nr. 408 10. júní 1981. 

Samgönguráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
Birgir Guðjónsson. 

Nr. 714. 21. nóvember 1981. 

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 brúltórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 0,47 á brúttórúmlest. 
b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,24 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 0,47 á brúttórúmlest, 

Þó ekki oftar en tvisvar Í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 31,00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00. 

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. 0,24 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 gre'ða ekki bryggjugjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 25,00 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: 

Hafnsögusjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 
a) Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 154,50 fyrir hvert skip, 

auk kr. 0,31 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og 

úr höfninni greiðist sama gjald.
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D) Fyrir leiðsögn um höfnina skal gre'ða hálft gjald samkvæmt lið a. 
ec) Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 24,83 í hafnsögusjóð. 

d. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 8. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 18,00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 49,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 4,85 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0,85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 4,10. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 20. okt. 1981, sbr. auglýsingu nr. 563 19. okt. 1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr 
gildi reglugerð nr. 409 10. júní 1981. 
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Samgönguráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Birgir Guðjónsson. 

27. nóvember 1981. Nr. 715. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Súðavíkur, nr. 406 29. ágúst 1975. 

1. gr. 
2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a) ÖH farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 0,47 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,24 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 0,47 á brúttórúmlest, 

Þó ekki oftar en tvisvar Í mánuði. 
d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 31,00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00. 

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. 0,24 á 
brúttórrímlest 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. 25,00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. april ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. Í. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 8. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 18,00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 49,50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 4. flokki kr. 4,85 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0,85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 4,10. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 20. okt. 1981, sbr. auglýsingu nr. 563 19. okt. 1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr 
gildi reglugerð nr. 410 2. júlí 1981. 

Samgönguráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson.   
Birgir Guðjónsson. 

Nr. 716. 27. nóvember 1981. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Hólmavíkurkauptúns, 

nr. 192 25. apríl 1975. 

1. gr. 
2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a) Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 0,47 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,24 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 0,47 á brúttórúmlest, 

bó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 31,00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00. 

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. 0,24 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur 

bundið. 
Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 

en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjusjöld. 
Heimilt er að taka lesta- og bryggjusjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 25,00 af hverri brúttórúmlest. 
Glalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. Í. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 

Gjöld eomkvæmt vörngjaldskrá í 8. gr. skulu vera sem hér segir: 

1. Fyrir vörur í 1. flokki kr. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 
2. Fyrir vörur í 2. flokki kr. 18,00 fyrir hver 1000 kg. 
3. Fyrir vörur í 3. flokki kr. 49,50 fyrir hver 1000 kg. 
4. Fyrir vörur í 4. flokki kr. 4,85 fyrir hvern rúmmetra. 
5. Gjald skv. 5. flokki skal vera 0,35%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 4,10. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 20. okt. 1981, sbr. auglýsingu nr. 563 19. okt. 1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr 
gildi reglugerð nr. 411 10. júní 1981. 

Samgönguráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 

27. nóvember 1981. Nr. 717. 

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 strandferðaskin, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 

400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagiald, kr. 0,47 á brúttórúmlest. 
b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,24 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum sreiði kr. 0,47 á brúttórúmlest, 

bó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 31,00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 
mánuði.
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Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip. sem gerð eru 

út til vísindalegra rannsókna, svo og skin. seim 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. 0,24 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 

en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld. 
Heimilt er að taka lesta- og bryggjusjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 25,00 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 vörusgjaldskrá í 8. gr. skulu vera sem hér segir: 
Fyrir vörur í 1. flokki kr. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 18,00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 49,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 4,85 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0,85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 4,10. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 20. okt. 1981, sbr. auglýsingu nr. 563 19. okt. 1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr 
gildi reglugerð nr. 412 10. júní 1981. 
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Samgönguráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Birgir Guðjónsson. 

Nr. 718. 27. nóvember 1981. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Blönduóshrepps, 

nr. 263 30. maí 1975. 

1. gr. 
2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a) Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 

400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald. kr. 0,47 á brúttórúmlest. 
b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,24 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 0,47 á brúttórúmlest, 

ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 31,00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00.
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Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út úr höfninni í þrjá 
mánuð!. 

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. 0,24 á 
rúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða hetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 

en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjusjöld. 
Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 25,00 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 vörngjaldsskrá í 8. gr skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 18,00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 49,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 4,85 fyrir hvern rúmmetra. 

Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 4,10. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 20. okt. 1981, sbr. auglýsingu nr. 563 19. okt. 1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr 
gildi reglugerð nr. 413 2. júlí 1981. 

Samgönguráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson.   
Birgir Guðjónsson. 

27. nóvember 1981. Nr. 719. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Skagastrandar, 

nr. 269 11. júní 1975. 

1. gr. 

2. gr, orðist þannig: 
Lestagjöld. 

a) Öl farmskip, önnur en strandferðask'p. og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 0,47 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,24 á brúttórúmlest.
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c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 0,47 á brúttórúmlest, 

hó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 31,00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 
mánuði. 

Undanþegin greiðslu festagjalds 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 Þjónustn. 

2. gr. 
0. gr. orðist þannig: 

Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 0,24 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 bryggjusjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 25,00 af hverri brúttórúmlest. 

Gialddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanbegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
5. gr. orðist þannig: 

Hafnsögusiöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 
a) Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 92,00 fyrir hvert skip, 

auk kr. 0,24 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og 
úr höfninni greiðist sama gjald. 

þh) Fvrir leiðcðen nm höfnina skal greiða hálft giald samkvæmt lið a. 

ce) Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 20,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 

Giðld samkvæmt vörusjaldskrá í 8. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 18,00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 49,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 4,85 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0,85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 4,10. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 20. okt. 1981, sbr. auglýsingu nr. 563 19. okt. 1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr 
gildi reglugerð nr. 414 10. júní 1981. 

Samgönguráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 0 

Birgir Guðjónsson.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Sauðárkrókskaupstaðar, 

nr. 265 d. mars 1975. 

1. gr. 
2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a) Öll farmskip, önnur en strandferðask'p, og öll fiskiskip, slærri en eða jafnt og 

400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 0,47 á brúttórúmlest. 
b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,24 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 0,47 á brúttórúmlest, 

hó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d) Bátar minni en 10 Þbrúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 31,00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00. 

Gjalddagi er 1. april eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 
mánuði. 

Undanþegin greiðslu Teslasjald ip. varðskip og skóp. sem gerð eru 
út tl vísindalegra rannsókna, svo og s em leita hafnar vegna sjóskaða eða til 

að láta í land sjúka menn eða látna, svo fro mi þan hljóti ekki aðra Þjónustu. 

    

   

2. gr. 
3. gr. orðist þannig: 

Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 0,24 á 
brúttóríímlest fyrir hvern sólarhring eða hluts úr sólarhring. sem skipið lgsur bundið. 

Fiskiskip greiða betta gjald eigi oftar en í0 sinnum á mánuði. en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir gre' :Ba ekki bryggjusjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjusiald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 

rúmiestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 25,00 af hverri brúttórúmlest. 
Gialddagi árgialda er Í. apríl ár hvert. 
Skip þan. er getur í síðustu mer. 1. gr. eru undanþegin bryggjngjaldi. 

3. gr. 
ðo. gr. orðist þannig: 

Hafnsögnsjöld skulu steidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 
a) Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, oð bólvirki eða lægi, kr. 92,00 fyrir hvert skip, 

auk kr. 0,24 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og 

úr höfninni greiðist sama gjald. 
þh) Fyrir leiðaðen um höfnina skal gre'ða hálft gjald samkvæmt líð a. 

c) Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsösumann, greiða kr. 20,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Giðld samkvæmt vörnsjaldsskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

. Fyrir vörur í 1. flokki kr. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 18,00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 49,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 4,85 fyrir hvern rúmmetra. 

5. Gjald skv. 5. flokki skal vera 0,85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 4,10. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 20. okt. 1981, sbr. auglýsingu nr. 563 19. okt. 1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr 
gildi reglugerð nr. 415 10. júní 1981. 

Samgönguráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Birgir Guðjónsson. 

Nr. 791 27. nóvember 1981. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Hofsósskauptúns, 

nr. 194 25. apríl 1975. 

1. gr. 
2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a) Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 0,47 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,24 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 0,47 á brúttórúmlest, 

Þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 31,00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00. 

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 þan hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 
3. gr. orðist þannig: 

Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 0,24 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. 25,00 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 vörngjaldskrá í 8. gr. skulu vera sem hér segir: 

1. Fyrir vörur í 1. flokki kr. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 
2. Fyrir vörur í 2. flokki kr. 18,00 fyrir hver 1000 kg.
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3. Fyrir vörur í 3. flokki kr. 49,50 fyrir hver 1000 kg. 
4. Fyrir vörur í 4. flokki kr. 4,85 fyrir hvern rúmmetra. 
5. Gjald skv. 5. flokki skal vera 0,85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 4,10. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 13. nóv. 1981, sbr. auglýsingu nr. 638 9. nóv. 1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eisa að máli. Jafnframt fellur úr 
gildi reglugerð nr. 52 1. febrúar 1978. 

Samgönguráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

   timarsson. 

  

  

Birgir Guðjónsson. 

27. nóvember 1981. Nr. 722. 

iolufjarðarkaupstaðar, þó
 

ov
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skrá fyrir hefn um breytinou á oial ar 

nr. 180 25. apríl 1975. 

2. gr. orðist þannig: 
Lestasjöld. 

A 
n. og Öll fskiskin. stærri en oða jafnt os 

  

so) ÖD Fermskin. önnur en slrandferðas 
400 brúttór úmlestir skulu greiða lestasi ald. kr. 0,47 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,24 á Þbrúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 Þbrúttórúmlestum greiði kr. 0,47 á brúttórúmlest, 

há ekki oftar en tvisvar Í mánuði. 
d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 31,00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00. 

Gialddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 
mánuði. 

Indanþeginr greiðslu Textesialds eru herskip. varðskip og skip. sem gerð eru 
út tit vísindalegra rannsókna, svo og skip. sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 

að léta í land sjúka menn eða látna. svo fremi þan hljóti ekki aðra hjlónustu. 

2. gr. 
3. gr. orðist þannig: 

Bryggjusjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 0,24 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring. sem skipið Hægur bundið. 

Fickiskip greiða hetta sjald cisi aftar en í0 sinnum á mánuði, en bátar minni 

en 10 hrúttórúmlestir sreiða ekki brvggjusjöld. 

Heimilt er að taka lesta- oc bryggjngjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 25,00 af hverri brúttórúmlest. 

Göalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skin þau, er gelur í síðustu mgr. 1. gr. ern undanbesin brvggingjaldi. 

3. gr. 
ð. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu sreidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 
a) Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 92,00 fyrir hvert skip,
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auk kr. 0,24 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og 
úr höfninni greiðist sama sjald. 

h) Fyrir leiðsögn um höfnina skal greða hálft gjald samkvæmt lið a. 

ec) Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 20,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldsskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 18,00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 49,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 4.,85 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0,85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 4,10. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 20. okt. 1981, sbr. auglýsingu nr. 563 19. okt. 1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr 
gildi reglugerð nr. 416 10. júní 1981. 

M
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Samgönguráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson.   
Birgir Guðjónsson. 

Nr. 723. 21. nóvember 1981. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Ólafsfjarðar, nr. 213 7. maí 1976. 

1. gr. 
2. gt. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a) ÖN farmskip, önnur en strandferðaskip. og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 0,47 á brúttórúmlest. 

bh) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,24 á brúttórúmlest. 
ce) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 0,47 á brúttórúmlest, 

hó ekki oftar en tvisvar Í mánuði. 
d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 31,00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni Í þrjá 
mánuði. 

Indanþegin 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 þjónustn. 

2. gr. 
3. gr. orðist þannig: 

Brygsjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 0,24 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. 25,00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er í. apríl ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. Í. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldsskrá í 8. gr. skulu vera sem hér segir: 
Fyrir vörur í 1. flokki kr. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 18,00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 49,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 4,85 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0,85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 4,10. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. april 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 20. okt. 1981, sbr. auglýsingu nr. 563 19. okt. 1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr 

gildi reglugerð nr. 417 10. júní 1981. 

Samgönguráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 0 

Birgir Guðjónsson. 

27. nóvember 1981. Nr. 724. 

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 slrandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 

400 brúltórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 0,47 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,24 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 0,47 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar Í mánuði. 
d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 31,00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00. 

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. 0,24 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. 25,00 af hverri brúttórúmlest. 

a) 

b) 
ec) 

S
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Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skip þau, er getur í siðustu mgr. Í. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
5. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 
Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 92,00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 0,24 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og 
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. 20,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vöragjaldsskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 
Fyrir vörur í 1. flokki kr. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 18,00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 49,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 4,85 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0,85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 4,10. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 20. okt. 1981, sbr. auglýsingu nr. 563 19. okt. 1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr 
gildi reglugerð nr. 418 10. júní 1981. 

Samgönguráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Birgir Guðjónsson.



27. nóvember 1981. 1149 Nr. 725. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Akureyrar nr. 198 4. mars 1975. 

1. gr. 
3. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a) Öll farmskip, önnur en strandferðask.p. og öll tiskiskip, stærri en eða jafnt og 

400 brúltórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 0,47 á brúttórúmlest. 
b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,24 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 0,47 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 31,00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00. 

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. 0,24 á 
brúitórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en jú sinnum á mánuði, en bátar minni 
en IÐ hrúttórúmlestir greiða ekki þr gjöld. 

Heimilt er að taka lesta- oc bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 25,00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. !. gr, eru undanþegin bryggjusjaldi. 

   

     

ð. gr. 
5. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 
a) Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 92,00 fyrir hvert skip, 

auk kr. 0,24 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og 
úr höfninni greiðist sama gjald. 

b) Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hállt gjald samkvæmt lið a. 
c) Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 20,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldsskrá í 10. gr. skuln vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 18,00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 49,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 4,85 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0,85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 4,10. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 20. okt. 1981, sbr. auglýsingu nr. 563 19. okt. 1981 
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og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr 
gildi reglugerð nr. 419 10. júní 1981. 

Samgönguráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson.   
Birgir Guðjónsson. 

Nr. 726. 27. nóvember 1981. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Svalbarðseyrar við Eyjafjörð, 

nr. 70 15. janúar 1981. 

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. 0,47 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,24 á brúttórúmlest. 
e) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 0,47 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 31,00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00. 

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 ti) 
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. 0,24 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en IÐ sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 Þbrúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og brvggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 25,00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er Í. apríl ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. sr. eru undanþegin bryggjugialdi. 

3. gr. 
5. gr. orðist þannig: 
Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a) Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 92,00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 0,24 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. 20,00 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. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 

. Fyrir vörur í 2. flokki kr. 18,00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 49,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 4,85 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0,85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 4,10. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 20. okt. 1981, sbr. auglýsingu nr. 563 19. okt. 1981 

og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr 

gildi reglugerð nr. 420 10. júní 1981. 

Þ
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Samgönguráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Birgir Guðjónsson. 

27. nóvember 1981. Nr. 727. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Grenivíkur 

í Suður-Þingeyjarsýslu nr. 99 13. febrúar 1979. 

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. 0,47 á brúttórúmlest. 
b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,24 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 0,47 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar Í mánuði. 
d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 31,00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00. 

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. 0,24 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 19 sinnum á mánuði, en bátar minni 

en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjóld. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 25,00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er Í. apríl ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. Í. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

B 145
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5. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 
a) Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 92,00 fyrir hvert skip, 

auk kr. 0,24 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. 20,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 
Fyrir vörur í 1. flokki kr. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 18,00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 49,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 4,85 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0,85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 4,10. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 13. nóv. 1981, sbr. auglýsingu nr. 638 9. nóv. 1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr 
gildi reglugerð nr. 47 15. janúar 1981. 
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Samgönguráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. nn uu 

Birgir Guðjónsson. 

Nr.728. 27. nóvember 1981. 

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. 0,47 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,24 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 0,47 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 31,00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00. 

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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3. gr. orðist þannig: 

Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 0,24 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 1 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 25,00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríi ár hvert. 
Skip þau, er getur í siðustu mgr. í. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 6. gr. skulu vera sem hér segir: 
Fyrir vörur í 1. flokki kr. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 18,00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 49,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 4,85 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0,85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 4,10. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 20. okt. 1981, sbr. auglýsingu nr. 563 19. okt. 1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr 
gildi reglugerð nr. 421 10. júní 1981. 
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Samgönguráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Birgir Guð jónsson. 

27. nóvember 1981. Nr. 729. 

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. 0,47 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,24 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 0,47 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 31,00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00.
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Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 
mánuði. 

Undanþegin greiðslu lestagjaids 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. 0,24 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 bróttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 25,00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríi ár hveri. 
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. 92,00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 0,24 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og 
úr höfninni greiðist sama gjald. 

b) Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkv. lið a. 
c) Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 20,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldsskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2. flokki kr. 18,00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 49,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 4,85 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0,85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 4,10. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 20. okt. 1981, sbr. auglýsingu nr. 563 19. okt. 1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr 
gildi reglugerð nr. 422 10. júní 1981. 

Samgönguráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
Bírgir Guðjónsson.



27. nóvember 1981. 1155 Nr. 730. 

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 hrúttórúmlestir skulu greiða lestasjald, kr. 0,47 á brúttórúmlest. 

bh) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,24 á brúttórúmlest. 
ce) Innlend fiskiskip undir 400 Þbrúttórúmlestum greiði kr. 0,47 á brúttórúmlest, 

ekki oftar en tvisvar í mánuð!. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 31,00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00. 

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 þan hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 
3. gr. orðist þannig: 

Bryggjugjöld. 

öl skip, sem leggjast við bryggiu eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 0,24 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 brvggjugjöld. 
Heimilt er að taka lesta- og brvggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 25,00 af hverri brúttórúmlest. 
Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skip þau. er getur í síðustu mgr. 1. gr. ern undanþegin brvggjugjaldi. 

3. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldsskrá í 8, gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 18,00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 49,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 4,85 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 4,10. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 20. okt. 1981, sbr. auglýsingu nr. 563 19. okt. 1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr 
gildi reglugerð nr. 423 10. júní 1981. 
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Samgönguráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Birgir Guðjónsson.



Nr. 781. 1156 27. nóvember 1981. 

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. 0,47 á brúttórúmlest. 
b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,24 á Þbrúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 0,47 á Þbrúttórúmlest, 

há ekki oftar en tvisvar Í mánuði. 
d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 31,00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00. 

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 fil vísindalegra rannsókna, svo og skip. sem leita hafnar vegna sjóskaða eða ti! 
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. 0,24 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluts úr sólarhring. sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði. en hátar minni 
en 10 hrúttórúmlestir greiða ekki bryggiusjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og brvggjusjald af fiskiskipum minni en 400 hrúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 25,00 af hverri brúttórúmlest. 

Glalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skip þan. er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanhegin hrvgsjugjaldi. 

3. gr. 

5. gr. orðist þannig: 

Hafnsösngjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a) Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 92,00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 0,24 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og 
úr höfninni greiðist sama gjald. 

b) Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
ce) Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 20,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 18,00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 49,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 4,85 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0,85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 4,10. 

m
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27. nóvember 1981. 1157 Nr. 731. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 20. okt. 1981, sbr. auglýsingu nr. 563 19. okt. 1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr 
gildi reglugerð nr. 424 10. júní 1981. 

Samgönguráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Birgir Guðjónsson. 

27. nóvember 1981. Nr. 732. 

REGLUGERÐ 

um brevtingn á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Þórshafnar, nr. 489 21. október 1975. 

1. gr. 
2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a) Öl farmskip, önnur en strandferðaskip. og öll fiskiskip. stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald. kr. 0,47 á brúttórúmlest. 

bh) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,24 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 0,47 á brúttórúmlest, 

há ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 31,00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00. 

Gialddagi er 1. april eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 
mánuði. 

Undanbþegin greiðslu lestagjalds ern herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 
út Hl 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: 

Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 0,24 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring. sem skipið ligour 
bundið. 

Fiskiskip greiða þetta siald eisi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 

Heimilt er að taka lesta- og brvgsjusgjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 25,00 af hverri brúttórúmlest. 
Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skip þan. er getur í síðustu mær. Í. gr. ern undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
Giðld samkvæmt vörugjaldsskrá í 9. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2. flokki kr. 18,00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 49,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 4,85 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0,85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 4,10. 

S
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Nr. 732. 1158 21. nóvember 1981. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 20. okt. 1981, sbr. auglýsingu nr. 563 19. okt. 1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr 
gildi reglugerð nr. 425 10. júní 1981. 

Samgönguráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Birgir Guðjónsson. 

Nr. 733. 27. nóvember 1981. 

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. 0,47 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,24 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 0,47 á brúttórúmlest, 

Þó ekki oftar en tvisvar Í mánuði. 
d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 31,00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00. 

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: 

Bryggjusjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 0,24 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið lggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir greiða ekki brysgjugjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og brygsjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 25,00 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. 92,00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 0,24 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og 

úr höfninni greiðist sama gjald.



27. nóvember 1981. 1159 Nr. 733. 

þh) Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
c) Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 20.00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörngjaldskrá í 10. gr. skuln vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 18,00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 49,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 4,85 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0,85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 4,10. 

a
 

Reglngerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 

festist hér með til að öðlast gildi 20. okt. 1981, sbr. auglýsingu nr. 563 19. okt. 1981 

og birtist til eftirbreytni öllum beim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr 

gildi reglugerð nr. 426 10. júní 1981. 

Samgönguráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 

Birgir Guðjónsson. 

27. nóvember 1981. Nr. 784. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á oialdskrá fyrir hafnarsióð Borsarfjarðarhrepps, 

nr. 126 20. mars 1975. 

1. gr. 
2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a) Öll farmskin. önnur en strandferðaskip. og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 

400 brúttórúmlestir skuln greiða lestagiald. kr. 0,47 á brúttórúmlest. 
b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,24 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 047 á brúttórúmlest, 

há ekki oftar en tvisvar Í mánnðdi. 
d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 31,00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni Í brjá 

mánuði. 
Undanbþegsin 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 aða látna. svo fremi þan hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 
3. gr. orðist þannig: 

Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 0,24 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring. sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni en 

10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjusjöld. 
B 146



Nr. 784. 1160 27. nóvember 1981. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 25,00 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. 92,00 fyrir hvert skip, 

auk kr. 0,24 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. 20,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 18,00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 49,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 4,85 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0,85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 4,10. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 20. okt. 1981, sbr. auglýsingu nr. 563 19. okt. 1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr 
gildi reglugerð nr. 427 10. júní 1981. 

Samgönguráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Birgir Guðjónssor.. 

Nr. 735. 27. nóvember 1981. 

REGLUGERÐ 

um breytinon á sjaldskrá fyrir hafnarsjóð Seyðisfjarðar. nr. 122 4. mars 1975. 

1. gr. 
2. gr. orðist þannis: 

Lestagjöld. 

a) Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip. stærri en eða iafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 0,47 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,24 á brúttórúmlest. 
e) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 0,47 á brúttórúmlest, 

há ekki oftar en tvjsvar Í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 31,00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00.



27. nóvember 1981. 1161 Nr. 735. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 

Undanbþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskin, 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. 0,24 á 
brúttórrímlost fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eisi oftar en 10 sinnum á mánnöi, 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. 25,00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skip þau, er setur í síðustu mgr. Í. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. Er. 
5. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a) Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 92,00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 0,24 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og 

úr höfninni greiðist sama gjald. 

þh) Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
c) Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 20,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skuln vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 18,00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 49,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 4,85 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0,85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 4,10. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 20. okt. 1981, sbr. auglýsingu nr. 563 19. okt. 1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr 

gildi reglugerð nr. 428 2. júlí 1981. 

Samgönguráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson.   
Birgir Guðjónsson.



Nr. 736. 1162 27. nóvember 1981. 

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 fiskiskin, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestasjald, kr. 0,47 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,24 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 Þbrúttórúmlestum greiði kr. 0,47 á brúttórúmlest, 

bá ekki oftar on tvisvar í mánuði, 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 31,00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 
mánuði. 

Jndanþegin 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. 0,24 á 
hrúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið Hgeur bundið. 

Fiskiskip greiða betta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 

en 10 hrúttórúmlestir greiða ekki brvggjusjöld. 
Heimilt er að taka lesta- og brvggjusjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 25,00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddasi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skip þan, er getur í síðustu mgr. Í. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
5. gr. orðist bannis: 

Hafnsösugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a) Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 92,00 fyrir hvert skip, 

auk kr. 0,24 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og 
úr höfninni sreiðist sama gjald. 

b) Fyrir leiðsögn um höfnina skal sreiða hálft gjald samkvæmt lið a. 

c) Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 20,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 18,00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 49,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 4,85 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0,85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 4,10. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 20. okt. 1981, sbr. auglýsingu nr. 563 19. okt. 1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr 
gildi reglugerð nr. 430 2. júlí 1981. 

Samgönguráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. nn 
Birgir Guðjónsson. 

21. nóvember 1981. Nr. 737. 

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. 0,47 á brúttórúmlest. 
b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,24 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 0,47 á brúttórúmlest, 

bó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 31,00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00. 

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. 0,24 á 
brúttórúnlest fyrir bvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bálar minni 

en 10 brúltórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og brygsjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 25,00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er Í. apríl ár hvert. 

Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

  

3. Er. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 8. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 18,00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 49,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 4,85 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0,85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 4,10. 

i
i
 

Go
 
P
I
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 20. okt. 1981, sbr. auglýsingu nr. 563 19. okt. 1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr 
gildi reglugerð nr. 429 2. júlí 1981. 

Samgönguráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Birgir Guðjónsson. 

Nr. 738. 27. nóvember 1981. 

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. 0,47 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,24 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 0,47 á Þbrúttórúmlest, 

Þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 31,00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00. 

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 leila 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. 0,24 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. 25,00 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 samkvæmi vörugjaldskrá í 8. gr. skulu vera sem hér segir: 

1. Fyrir vörur í 1. flokki kr. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 
2. Fyrir vörur í 2. flokki kr. 18,00 fyrir hver 1000 kg.
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Fyrir vörur í 3. flokki kr. 49,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 4,85 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0,85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 4,10. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 20. okt. 1981, sbr. auglýsingu nr. 563 19. okt. 1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr 
gildi reglugerð nr. 431 10. júní 1981. 
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Samgönguráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 

Birgir Guð jónsson. 

27. nóvember 1981. Nr. 739. 

REGLUGERÐ 
um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Búðakauptúns í Suður-Múlasýslu, 

nr. 240 25. maí 1977. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a) Öl farniskip, önnur en strardferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 

400 hrúftórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 0,47 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,24 á brúttórúmlest. 
ce) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 0,47 á brúttórúmlest, 

ekki oftar en tvisvar Í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 31,00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 
mánuði. 

Undanþegin greiðslu lesiagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 
út til vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 
að láia í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 
3. gr. orðist þannig: 

Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 0,24 á 
brúttórúimlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið Lggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en Jð brúllórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og brvggiusjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 25,00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er Í. apríl ár hvert. 
Skip þan, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi.
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3. gr. 
Gjöld samkvæmi vörugjaldskrá í 2. á skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 18,00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 49,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 4,85 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0,85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 4,10. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festisi hér með til að öðlast gildi 20. okt. 1981, sbr. auglýsingu nr. 563 19. okt. 1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr 
gildi reglugerð nr. 59 16. janúar 1981. 
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Samgönguráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

Ólafur S. Valdimarsson.   
Birgir Guð jónsson. 

Nr. 740. 21. nóvember 1981. 

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 iafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 0,47 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,24 á brúttórúmlest. 
ce) Innlend fiskiskip undir 400 brútiórúmlestum greiði kr. 0,47 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar Í mánuði. 
d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 31,00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00. 

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. 0,24 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 
Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 

en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld.
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Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 25,00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. april ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

ð. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 8. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 18,00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 49,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 4,85 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0,85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 4,10. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 20. okt. 1981, sbr. auglýsingu nr. 563 19. okt. 1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr 
gildi reglugerð nr. 432 2. júlí 1981. 
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Samgönguráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Birgir Guð jónsson. 

27. nóvember 1981. Nr. 741. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Breiðdalsvíkur, nr. 140 20. mars 1975. 

Í. gr. 
2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a) Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 0,47 á brúttörúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,24 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 0,47 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 31,00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00. 

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. 0,24 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið lhggur bundið. 

B 147
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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. 25,00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skip þau, er getur í siðustu mgr. Í. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

ð. £r. 
o. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 
a) Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 92,00 fyrir hvert skip, 

auk kr. 0,24 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. 20,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 18,00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 49,50 fyrir hver 1000 kg. 
Eyrir vörur í 4. flokki kr. 4,85 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0,85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 4,10. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 20. okt. 1981, sbr. auglýsingu nr. 563 19. okt. 1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr 
gildi reglugerð nr. 433 10. júní 1981. 
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Samgönguráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Birgir Guðjónsson. 

Nr. 742. 21. nóvember 1981. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Djúpavogs, nr. 215 11. maí 1976. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 
Lestagjöld. 

a) Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri cn eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 0,47 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,24 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 0,47 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 31,00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00.
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Gyalddagi 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. ET. 

Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 0,24 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 Í0 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 25,00 af hverri brúttórúmlest. 

Qjalddagi árgjalda er l. april ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. Í. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 8. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 18,00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 49,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 4,85 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0,85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 4,10. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 20. okt. 1981, sbr. auglýsingu nr. 563 19. okt. 1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr 
gildi reglugerð nr. 434 10. júní 1981. 

ð. gr. orðist þannig: 

Sr
i 

GO
Ð 

Samgönguráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. NN 
Birgir Guðjónsson. 

27. nóvember 1981. Nr. 743. 

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. 0,47 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,24 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 0,47 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. 31,00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert úl frá höfninni í þrjá 
mánuði. 

Undanþegin greiðslu leslagjalds eru herskip, varðskip, og skip, seim 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: 

EBryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 0,24 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. 25,00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skip þau, er getur í síðustu mgr. Í. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

ð. gr. 
ö. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a) Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 92,00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 0,24 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. 20,00 í hafnsögusjóð. 
d) Fyrir að vera úti í skipum, skal greiða kr. 460,00 fyrir hvern sólarhring þar til 

hafnsögumaður er kominn heim. Sama gjald greiðist, ef hafnsögumaður þarf að 
fara með skipinu til annarra hafna. Auk bess greiðist ferðakostnaður heim. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 
Fyrir vörur í 1. flokki kr. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 18,00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 49,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 4,86 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0,85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 4,10. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 20. okt. 1981, sbr. auglýsingu nr. 563 19. okt. 1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr 
gildi reglugerð nr. 435 10. júní 1981. 

a 

Samgönguráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r, 

Ólafur S. Valdimarsson.   
Birgir Guðjónsson.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Vestmannaeyja nr. 436 10. júní 1981. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 
Lestagjöld. 

a) Öll farmskip, önnur en strandferðaskin, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 0,47 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,24 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 0,47 á brúttórúmlest, 

Þá ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 31,00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni Í þrjá 

mánuði. 

Undanbþegin greiðslu lestasjalds 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 eðs látna, svo fremi bau hljóti ekki aðra bjónustu 

2. gr. 
3. gr. orðist þannig: 

Brygecjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 0,24 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úir sólarhring, sem skipið lggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 Þbrúttórúmlestir greiða ekki brvggjusjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og brvgægjusiald af fiskiskipum minni en 400 Þbrúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 25,00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddasi árgjalda er 1. april ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. ern undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 

5. gr. orðist bannig: 

Hafnsögugiöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a) Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 92,00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 0,24 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. 20,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

1. Fyrir vörur í 1. flokki kr. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 
2. Fyrir vörur Í 2. flokki kr. 18,00 fyrir hver 1000 kg. 
3. Fyrir vörur í 3. flokki kr. 49,50 fyrir hver 1000 kg. 
4. Fyrir vörur í 4. flokki kr. 4,85 fyrir hvern rúmmetra. 
5. Gjald skv. 5. flokki skal vera 0,85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 4,10.
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 20. okt. 1981, sbr. auglýsingu nr. 563 19. okt. 1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgönguráðnneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson.   
Birgir Guð jónsson. 
  

Nr. 745. 27. nóvember 1981. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Tandshafnarinnar í Þorlákshöfn, 

nr. 130 20. mars 1975, sbr. reglugerð nr. 324 21. sept. 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. 0,47 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskin greiði kr. 0,24 á brúttórúmlest. 
ce) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 0,47 á brúttórúmlest, 

há ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einn sinni á ári kr. 31.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00. 

Gialddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið sert út frá höfninni í hrjá 
mánnði. 

Tndanbegin greiðslu lestagjalds eru Þerskin, varðskin. og skin, sem serð eru 

út Hl vísindalegra rannsókna. svo og skin. sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 

að láfa Í land sjúka menn eða látna. svo fremi þan hljóti ekki aðra þjónnstn. 

2. gr. 
3. gr. orðist þannig: 

Brvggiusjöld. 

Öl skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 0,24 á 
brúttóríímlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið lsgur hundið. 

Fickjekin graiða hefta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánnði, en bátar minni 

en 10 brúttórúmlestir greiða ekki brvggjusjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og brvggjusjald af fiskiskipum minni en 400 Þhrúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 25,00 af hverri brúttórúmlest. 

Gialddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skip þan. er getur Í síðustu mgr. 1. gr. eru undanbegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
5. gr. orðist þannig: 

Hafnsögngjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a) Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 92,00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 0,24 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. 20,00 í hafnsögusjóð.
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4. gr. 
(rjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 18,00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 49,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 4,85 fyrir hvern rúmmetra. 

Gjald skv. 5. flokki skal vera 0,85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 4,10. 

N
i
 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 20. okt. 1981, sbr. auglýsingu nr. 563 19. okt. 1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr 
gildi reglugerð nr. 437 10. júní 1981. 

Samgönguráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Birgir Guð jónsson. 

27. nóvember 1981. Nr. 746. 

REGLUGERÐ 

um Þrevtingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Grindavíkur, nr. 182 25. apríl 1975. 

1. gr. 
2 gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a) ÖN farmskip, önnur en strandferðaskin. og öll fiskiskip. stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 0.47 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,24 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 0,47 á brúttórúmlest, 

há ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 31,00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00. 

Gialddagi cr 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í hrjá 
mánuði. 

Undanþegin greiðslu lestagjalds ern 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: 

Brvggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 0,24 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskin greiða hetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði. en bátar minni 

en 10 brúttórúmlestir greiða ekki brvggjusgjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og brvggjngjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 25,00 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. Er. 

á. gr. orðist þannig: 
Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi sjaldskrá: 

Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 92,00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 0,24 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. 20,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 18,00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 49,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 4,85 fyrir hvern rúmmetra. 

Gjald skv. 5. flokki skal vera 0,85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 4,10. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 20. okt. 1981, sbr. auglýsingu nr. 563 19. okt. 1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr 
gildi reglugerð nr. 438 6. júlí 1981. 

Nr. 

um 

a) 

bh) 
c) 

d) 

Samgönguráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson.   
Birgir Guðjónsson. þak 

# 

747. 27. nóvember 1981. 

REGLUGERÐ 

breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Miðneshrenps. nr. 186 20. mars 1975. 

1. gr. 

2. sr. orðist þannig: 
Testariðld. 

Öll farmskin. önnur en strandferðaskin. oc öll fiskiskin, stærri en eða jafnt og 

400 brúttórúmlestir skulu sreiða lestasiald. kr. 0,47 á brúttórúmlest. 
Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,24 á brúttórúmlest. 
Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 0,47 á brúttórúmlest, 
há ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
Bátar minni en 10 Þbrúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 31,00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00. 

Gjalddasi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni Í briá 

mánuði. 
Undanbhegin greiðslu lestagjalds eru herskip. varðskip. og skip. sem gerð eru 

út Hl vísindalegra rannsókna. svo og skip. sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 

að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þan hljóti ekki aðra þjónustu.
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2. gr. 
3. gr. orðist þannig: 

Bryggiusjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggin eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 0,24 á 

hrúttórímlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring. sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskin greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánnði. en bátar minni 

en 10 hrúttárúmlestir greiða ekki brvesjugjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og brvgsjusiald af fiskiskipnm minni en 400 brúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 25.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gialddasi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skin han. or getur í síðustu mer. 1. er. eru undanþegin brvggjugjaldi. 

3. gr. 

5. gr. orðist þannig: 

Hafnsösnegiöld skulu sreidd samkvæmt eftirfarandi sialdskrá: 

a) Fyrir leiðsögn tl hafnarinnar. að bólvirki eða lægi, kr. 92,00 fyrir hvert skip, 

auk kr. 0.24 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða læsi og 

tir höfninni greiðist sama gjald. 

h) Fvrir leiðsögn um höfnina skal reiða hálft gjald samkvæmt lið a. 

c) Auk þess skal hvert skip, sem fær hbafnsögumann, greiða kr. 20,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. er. skuln vera sem hér segir: 

1. Fyrir vörur í 1. flokki kr. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 

9. Fyrir vörur í 2. flokki kr. 18.00 fyrir hver 1000 kg. 
3. Fyrir vörur í 3. flokki kr. 49.50 fvrir hver 1000 kg. 

4. Fvrir vörur í 4. flokki kr. 485 fyrir hvern rúmmetra. 

5. Gjald skv. 5. flokki skal vera 0,85%. 

Tásmarksgjald skal vera kr. 4,10. 

Reglnserð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 

festist hér með til að öðlast sildi 20. okt. 1981, sbr. auglýsingu nr. 563 19. okt. 1981 

og birtist til eftirbreytni öllum beim. sem hlut eisa að máli. Jafnframt fellur úr 

gildi reglugerð nr. 439 10. júní 1981. 

Samgöngnráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson.   
Birgir Guðjónsson. 

27. nóvember 1981. Nr. 748, 

REGLUGERÐ 

um brevtingu á gjaldskrá fyrir hafnarsióð Landshafnarinnar í Keflavík og 

Njarðvíkum, nr. 128 20. mars 1975. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 
Lestagjöld. 

a) Öll farmskin, önnur en strandferðaskip. og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 

400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 0,47 á brúttórúmlest. 
B 148



Nr. 748. 1176 27. nóvember 1981. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,24 á brúttórúmlest. 
ce) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 0,47 á brúttórúmlest, 

há ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 31,00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00. 

Gialddasi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í brjá 
mánnði. 

Tndanhegin greiðsln lestasjalds ern herskip. varðskip, og skip. sem seorð eru 
út Hl vísindalegra rannsókna. sva og skin. sem leita hafnar vegna siáskaða eða til 
að láta Í land sjúka menn eða látna. svo fremi han hlióti ekki aðra Þjlónnstn. 

2. gr. 
*. gr. orðist hannig: 

Brygeingjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 0,24 á 
brúttórfímlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið leggur bundið. 

Fiskiskin greiða þetta sjald eigi oftar en 10 sinnnm á mánuði. en bátar minni 
en 10 hrúttórýmlastir greiða ekki brygsjusijðld. 

Heimilt or að taka lesta- og hrvægjnsjald af fiskiskipum minni en 400 bhríúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 25,00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddasi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skin han. er setur Í síðustn mar. 1. gr. ern undanhegin brvyrsjugjaldi. 

8. gr. 
5. gr. orðist hannig: 
Hafnsðsneiöld skuli greidd samkvæmt eftirfarandi cjaldskrá: 

a) Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 92,00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 0,24 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og 
úr höfninni greiðist sama siald. 

h) Fvrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt líð a. 
c) Áuk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 20,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 18.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 49,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fvrir vörur í 4. flokki kr. 4.85 fyrir hvern rúmmetra. 

Gjald skv. 5. flokki skal vera 0,85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 4,10. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 20. okt. 1981, sbr. auglýsingu nr. 563 19. okt. 1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr 
gildi reglugerð nr. 440 10. júní 1981. 

Samgönguráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Vogahafnar 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. 0,47 á brúttórúmlest. 
b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,24 á brúttórúmlest. 
ec) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 0,47 á brúttórúmlest, 

Þó ekki oftar en tvisvar Í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 31,00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00. 

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. 0,24 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 bryggjugjóld. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 25,00 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. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 18,00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 49,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 4,85 fyrir hvern rúmmetra. 

Gjald skv. 5. flokki skal vera 0,85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 4,10. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 20. okt. 1981, sbr. auglýsingu nr. 563 19. okt. 1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr 

gildi reglugerð nr. 441 10. júní 1981. 
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Samgönguráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Birgir Guðjónsson.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Hafnarfjarðar, 

nr. 116 4. mars 1975. 

1. gr. 

3. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a) Öll farmskip, önnur en strandferðaskip. og öll fiskiskip. stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 0,47 á brúttórúmlest. 

hb) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,24 á brúttórúmlest. 
ce) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 0,47 á brúttórúmlest, 

hó ekki oftar en tvisvar Í mánuði. 
d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 31,00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 156,00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 
mánnði. 

Undanbegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip. sem gerð ern 

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. 0,24 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskin sreiða þetta gjald eisi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 

en 10 hrúttórúmlestir greiða ekki bryssiugjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og hrvggjusjald af fiskiskinum minni en 400 bhrúttá- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 25,00 af hverri brúttórúmlest. 
Gjalddasi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skip þan. er getur í síðustu mgr. Í. gr. eru undanbegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
5. gr. orðist þannig: 

Fjörugjald. 

Fyrir að leggja skipi í fjöru eða taka skip í slipp til hreinsunar eða aðgerðar, 

skal greiða kr. 0,16 af hverri brúttórúmlest skipsins, en þó aldrei minna en kr. 40,00. 

Dráttarbrautafyrirtæki eru skyld að sjá um og bera ábyrgð á innheimtu gjalds 
þessa fyrir hafnarsjóð hjá þeim skipum, er tekin ern 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. 92,00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 0,24 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og 
úr höfninni greiðist sama gjald. 

b) Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 

ce) Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 20,00 í hafnsögusjóð.
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5. gr. 
Gjöld samkvæmi vörugjaldskrá í 16. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 8,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 18,00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 8. flokki kr. 49,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 4,85 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0,85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 4,10. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 20. okt. 1981, sbr. auglýsingu nr. 563 19. okt. 1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr 

gildi reglugerð nr. 442 10. júní 1981. 
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Samgönguráðuneytið, 27. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson.   
Birgir Guð jónsson.
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 175/1974 um Kennaraháskóla Íslands. 

1. gr. 
3. gr. orðist svo: 

1. Inntaka nemenda í skólann er í höndum skólastjórnar eða skólaráðs í umboði 
hennar. 

2. Inntökuskilyrði í Kennaraháskóla Íslands eru: 
a) Stúdentspróf, og sé einkunn í íslensku eigi lægri en 5. 
b) Annað nám, ef skólastjórn telur það jafngilt, og menntamálaráðuneytið fellst 

á mat hennar, enda hafi umsækjandi að dómi skólastjórnar fullnægjandi 
undirstöðumenntun til að hefja kennaranám. 

c) Kennarapróf eða próf úr framhaldsdeild Kennaraskóla Íslands, sbr. 4. gr. 3. tl. 
3. Heimilt er að setja skilyrði um inntöku í einstakar valgreinar. Hlutaðeigandi 

skor gerir tillögur þar um til skólaráðs. Inntökuskilyrðin skulu háð staðfestingu 
menntamálaráðuneytisins. 

4. Heimilt er skólanum að úrskurða um inntöku nemenda með hliðsjón af hæfni- 
prófi eða öðrum matsaðferðum, en fullnægja skulu þeir ákvæðum þessarar grein- 
ar, sbr. 2. tölulið b og c. Eigi skal beita slíku mati nema rektor æski þess, en 
tveir viðurkenndir sérfræðingar annist það, og sé annar sálfræðingur, en hinn 

læknir. 
5. a. Umsókn um skrásetningu nýrra nemenda til náms skal berast skólanum fyrir 

1. júlí. Beiðni um skrásetningu skal fylgja ljósrit eða staðfest endurrit af stúd- 
entsprófsskirteini og/eða önnur þau skilríki, sem nánar kann að verða kveðið á 
um af hálfu skólans. Mæla má svo fyrir að nemendur fylli út umsóknareyðublöð 
og láti í té ýmsar almennar upplýsingar, sem þörf þykir að fá. Skólinn veitir 
umsækjendum skriflegt svar við umsókn þeirra. Þeir sem jákvætt svar hljóta 
skulu staðfesta komu sína í skólann innan ákveðins tíma, sem tilgreindur verður 
í svari. Skrásetningargjald skal fylgja þeirri staðfestingu. 

Í september ár hvert skulu aðrir en þeir sem frumskrásettir eru til náms á 
tilteknu ári láta skrásetja sig og greiða þá skrásetningargjald. Nemendur hafa 
ekki rétt til að sækja kennslu og eiga ekki rétt á að þreyta próf nema þeir séu 
skráðir í hinni árlegu skrásetningu. Þeir njóta ekki félagslegra fríðinda sem því 
kann að vera samfara að vera nemandi í skólanum. 
b. Fyrir 1. maí ár hvert skal allsherjarfundur nemenda ákveða hversu hátt skrá- 
setningargjald skal vera og hvernig það skiptist. Skrásetningargjöld skulu háð 

samþykki skólaráðs og menntamálaráðherra. 
6. Öllum skrásettum nemendum er skylt að ganga undir heilbrigðisrannsóknir eftir 

því sem skólaráð ákveður. 

2. gr. 
4. gr. orðist svo: 

1. Skipuleggja skal námið sem þriggja ára nám. Í hverju skólaári skulu vera allt 
að 35 starfsvikur. Menntamálaráðuneytið getur leyft allt að hálfs mánaðar vik 
frá þessu ákvæði. 

Námstími er frá Í. september — 16. júní og skiptist í haustmisseri frá 1. 
september — 24. janúar og vormisseri frá 25. janúar — 15. júní.
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Jólaleyfi hefst 20. desember, kennsla hefst 7. janúar; páskaleyfi hefst imið- 
vikudag fyrir skírdag, kennsla hefst þriðja í páskum; hvítasunnuleyfi heíst 
laugardaginn fyrir hvítasunnu, kennsla hefst þriðjudag eftir hvítasunnu. Auk 
þessara leyfa er kennsluhlé á sumardaginn fyrsta og 1. desember. 

. Ef námsefni í Kennaraháskóla Íslands skiptist í 12 hluti og hver hlutur jafn- 
gildir um það bil 6 ársvikustundum, skulu hlutföll einstakra greina vera nálægt 
því sem hér segir, að frádregnum þeim tíma skólaársins, sem varið er til áheyrn- 
ar, æfingakennslu og námskeiða: 

1. Uppeldisgreinar, 4 hlutir. 
II. Námsgreinar grunnskóla: 

a) Kjarni, 4 hlutir. 
b) Valgreinar, 4 hlutir. 

Verklegt nám, þ.e. æfingakennsla og annað starf á vettvangi, skal vera 12 
vikur hið minnsta. Verklega námið fer fram í æfinga- og tilraunaskóla og öðrum 
skólum og stofnunum eftir því sem þörf krefur. 

Saman skal fara eftir því sem við verður komið samstillt og hnitmiðað nám 
í námsgreinum grunnskólans og uppeldisgreinum, einkum kennslufræði. 

. Nám þeirra, sem teknir eru í skólann skv. 3. gr. 2. tl. c, skal skipulagt þannig 
að nemendum sé gefinn kostur á að ljúka prófi í uppeldisgreinum, 2 hlutum, 
samkvæmt ákvörðun uppeldisskorar, og Í eða 2 valgreinum, 4 hlutum. Kostur 
skal og gerður á námskeiðum í einstökum greinum námskjarnans, ef skólaráð 

mælir með því. 

3. gr. 
5. gr. orðist svo: 

Nám í skólanum skiptist þannig: 

I. Uppeldisgreinar. 
II. Námsgreinar grunnskóla. 

A. Kjarni: 
1. Bóklegar greinar: Íslenska og íslensk fræði, félagsfræði, saga, siðfræði, 

trúarbragðasaga og kristinfræði, stærðfræði, líffræði. 

2. List- og verkgreinar: Teiknun, handavinna, föndur, skrift, söngur og 
tónfræði, íþróttir og fimleikafræði, heimilisfræði. 

B. Valgreinar: 
1. Hvert kennaraefni skal velja tvær bóklegar greinar eða eina list- og 

verkgrein. Skólaráð getur heimilað nemanda að auka við sig valgrein. 

2. Valgreinar: 
Íslenska og íslensk fræði, kristinfræði, stærðfræði, handavinna (hann- 
yrðir og smíðar), saga, félagsfræði, landafræði, líffræði, eðlis- og efna- 

fræði, danska, enska, heimilisfræði, tónmennt. 

MI. Aðrir námsþættir: 
A. Eftir ákvörðun skólaráðs skal fjallað um það efni á námskeiðum, sem 

ekki er unnt að skipa eðlilega á stundaskrá annar- eða vetrarlangi. 
B. Ef styrkbær fjöldi nemenda æskir bess, skal að fengnu samþykki skóla- 

ráðs halda námskeið í þáttum sem tengjast starfi grunnskóla. Er það nám 

valfrjálst að öllu leyti 
Heimilt er kennara, sem lokið hefur prófi frá Kennaraháskóla Íslands, að 
auka við sig valgrein og/eða valfrjálsum þáttum.
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4. gr. 
6. gr. orðist svo: 

Námsgreinar skólans skiptast í skorir sem hér segir: 

þa
 

“ Uppeldisgreinar: Sálarfræði, uppeldisfræði, skólasaga, kennslufræði og kennsiu- 
æfingar. 
Félagsgreinar: Félagsfræði, saga, siðfræði, trúarbragðasaga og kristinfræði. 
Mái: Íslenska og íslensk fræði, þar með talin framsögn og hljóðfræði nútíðar- 
máls, danska, enska. 

Raungreinar: Eðlisfræði og efnafræði, líffræði, landafræði, auk stærðfræði. 

List- og verkgreinar: Skrift, teiknun, handavinna, söngur og tónfræði, leiklist, 

íþróttir og fimleikaíræði, heimilisfræði. 

ok
 

ÞM
 

Í námsskrá er mælt fyrir um efnisþætti einstakra námsgreina. Heimilt er stjórn 
skólans að fækka eða fjölga kennslugreinum og námskeiðum að fengnu samþykki 
menntamálaráðuneytisins. 

5. gr. 
42. gr. 8. tl. orðist svo: 

8. Heimilt er að flytja kennara úr lektorsstöðu í dósentsstöðu. Hlutaðeigandi skor 
skal hafa frumkvæði um slíka stöðuhækkun. Lektor, sem setið hefur í stöðu 

sinni í fimm ár, á rétt til þess, að skor hans eigi frumkvæði að stöðuhækkun 

honum til handa. Skólaráð skal hverju sinni skipa dómnefnd til að dæma um 
hæfi lektorsins til þess að gegna dósentsstarfinu. Skal skor tilnefna einn dóm- 
nefndarmanna, og er hann formaður nefndarinnar, menntamálaráðherra tilnefnir 

annan, og hinn þriðja skipar skólaráð án tilnefningar. Um hæfi dómnefndar- 
manna gilda sömu reglur og við dómnefndarskipun við ráðstöfun lausra starfa. 
Dómnefndin skal ljúka störfum innan tveggja mánaða frá skipun. Skal hún láta 
uppi rökstutt álit um það, hvort af störfum lektorsins við skólann og af fyrra 
ferli hans megi ráða, að hann sé hæfur til þess að gegna dósentssiarfinu. Að 
fengnu áliti skorar gerir skólaráð tillögu til menntamálaráðuneytisins um af- 
greiðslu málsins. Ekki er heimilt að flytja lektorinn í dósentsstarf, nema dóm- 

nefndin segi berum orðum, að hann sé til þess hæfur. 

6. gr. 
Reglugerðarbreyting þessi öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 11. desember 1981. 

Ingvar Gíslason. NS nn 
Birgir Thorlacius.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um gerð lyfseðla og afgreiðslu lyfja 

nr. 291/1979. 

1. gr. 

Við 6. gr., b-staflið bætist nýr töluliður XIII, er hljóði svo: 
Triazolamum. Hámarksmagn á lyfseðli 30 mg. (Dæmi: Halcion 0,25 mg 100 töflur, 

0,5 mg 60 töflur). 

2. gr. 
Við 11. gr., a-staflið, 1. tölulið bætist ný málsgrein, er hljóði svo: 
Í dýralæknisumdæmum, þar sem dýralæknar starfa, skulu ekki aðrir læknar 

ávísa lyfjum, sem ætluð eru dýrum, nema ekki náist til dýralæknis. 

3. gr. 
Eftirfarandi breyting verður á Viðauka 1 við reglugerðina. (Undanþágur varð- 

andi lausasölu nokkurra lyfja, skv. 13. gr. a). 

  

Lyf eða lyfja- Samsetningar, er selja 
samsetningar má í lausasölu Athugasemdir Dæmi 

  

Diphenhydr- Tablettae coffinautini Mest 10 töflur handa einstaklingi. 
aminum NORD 63 Tablettae Áletrun: Sjóveikitöflur. 

diphenhydramini Skammtastærðir: 
50 mg NORD 63. Fullorðnir: 1—2 töflur klukkustund 

fyrir brottför, mest 4 töflur á sólar- 
hring. 
Börn: % tafla klukkustund fyrir 

brottför, mest % tafla 3—4 sinnum 

á sólarhring. 

Mixtúrur Ekki yfir 0.3%. 
Mest 150 ml handa einstaklingi. 
Áletrun: Hóstamixtúra. 
1-—-2 teskeiðar (5—10 ml) í senn. 

Mest 5 sinnum á sólarhring handa 
fullorðnum. 

Sjá einnig 10. gr. i-lið. 
1 teskeið (5 ml) í senn, mest 4 sinn- 

um á sólarhring handa börnum 
6— 12 ára. 

1 teskeið (2,5 ml) í senn, mest 4 

sinnum á sólarhring handa börn- 
um 1—5 ára. 

B 149
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Lyf eða lyfja- 

samsetningar 

Paraceta- 

molum 

Samsetningar, er selja 

má Í lausasölu 

Endaþarmsstílar 

Athugasemdir 

Einstakur skammiíur mest 500 mg. 
Mest 20 endaþarmsstílar handa ein- 
staklingi. 

Endaþarmsstílar 125 mg: 
Áletrun: Verkjastillandi og hita- 
lækkandi lyf. Lyfið má ekki gefa 
börnum lengur en 2 daga í senn án 

samráðs við lækni. Endaþarmsstiíl 
er stungið í endaþarminn og því 
hentugur handa börnum með upp- 
köst eða ef þau eiga erfitt með að 
gleypa töflur. Skammtastærðir 
handa börnum, hafi læknir ekki 

ráðlagt annað: Lyfið er ekki ætlað 
börnum yngri en Í árs. 
1—4 ára: 1 endaþarmsstíll mest 
þrisvar sinnum á sólarhring. 
4--S ára: 1—2 endaþarmsstílar mest 
þrisvar sinnum á sólarhring. 
8—12 ára: 2 endaþarmsstílar mest 
þrisvar sinnum á sólarhring. 

Varhugavert er að nota lyfið, ef 
um lifrarsjúkdóma er að ræða. 

Endaþarmsstílar 250 mg: 

Áletrun: Verkjastillandi og hita- 
lækkandi lyf. Lyfið má ekki gefa 
börnum lengur en 2 daga í senn án 
samráðs við lækni. Endaþarmsstiíl 
er stungið í endaþarminn og því 
hentugur handa börnum með upp- 
köst eða ef þau eiga erfitt með að 
gleypa töflur.  Skammtastærðir 
handa börnum, hafi læknir ekki 

ráðlagt annað: Lyfið er ekki ætlað 
börnum yngri en 4 ára. 
4—12 ára: 1 endaþarmsstíll mest 
þrisvar sinnum á sólarhring. 
12—16 ára: 1—2 endaþarmsstílar 
mest þrisvar sinnum á sólarhring. 
Varhugavert er að nota lyfið, ef um 
lifrarsjúkdóma er að ræða. 

Endaþarmsstílar 500 mg: 
Hver pakkning skal merkt eftirfar- 
andi áletrun: Verkjastillandi og 
hitalækkandi lyf. Lyfið er ekki ætl- 

Dæmi
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Lyf eða lyfja- Samsetningar, er selja 
samsetningar má Í lausasölu Athugasemdir Dæmi 

að til langvarandi notkunar án 
samráðs við lækni. Endaþarmsstil 
er stungið í endaþarminn. Skammta- 
stærðir, hafi læknir ekki ráðlagt 

annað: 
Fullorðnir: 1—2 endaþarmsstilar 
þrisvar sinnum á sólarhring. 
Börn 12—16 ára: 1 endaþarmsstíll 
mest þrisvar sinnum á sólarhring. 
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri 

en 12 ára. 
Varhugavert er að nota lyfið, ef um 
lifrarsjúkdóma er að ræða. 

Freyðitöflur: 
Einstakur skammtur mest 500 mg. 
Mest 20 freyðiiöflur handa einstak- 
lingi. Áletrun: Venjulegur skammt- 
ur er 1—2 freyðitöflur í senn, mest 
6 freyðitöflur á sólarhring handa 
fullorðnum við höfuðverk, tann- 

verk, tiðaverk og sótthita af völdum 

inflúensu eða kvefs. Freyðitöflurn- 
ar eru leystar upp í hálfu glasi af 
vatni. Lyfið er ekki ætlað börnum 
nema Í samráði við lækni. Varhuga- 
vert er að nota lyfið, ef um lifrar- 

sjúkdóma er að ræða. Lyfið inni- 
heldur natríum og er því ekki ætlað 
fólki, sem er á saltsnauðu fæði. 

Mixtúra 24 mg/ml: 
Mest 60 ml handa einstaklingi. 
Áletrun: Verkjastillandi og hita- 
lækkandi lyf. Lyfið má ekki gefa 
börnum lengur en 2 daga í senn án 
samráðs við lækni. Skammtastærð- 
ir handa börnum, hafi læknir ekki 
ráðlagt annað: 
0—1 árs: 2,5 ml mest í tvö skipti. 
Frekari lyfjagjöf aðeins í samráði 
við lækni. 
1—4 ára: 2,5—5 ml mest þrisvar til 
fjórum sinnum á sólarhring. 
4—8 ára: 5—-10 ml mest þrisvar til 
fjórum sinnum á sólarhring. 

8—12 ára: 10 ml mest þrisvar til



Nr. 752. 1186 17. desember 1981. 

  

Lyf eða lyfja- Samsetningar, er selja 
samsetningar má í lausasölu Athugasemdir 
  

fjórum sinnum á sólarhring. 
Varhugavert er að nota lyfið, ef um 
lifrarsjúkdóma er að ræða. 

Töflur: 
Einstakur skammtur mest 500 mg. 
Mest 20 töflur handa einstaklingi. 
Áletrun: Venjulegur skammtur er 
1—2 töflur í senn, mest 6 töflur á 
sólarhring handa fullorðnum við 
höfuðverk, tannverk, tíðaverk og 
sótthita af völdum inflúensu eða 
kvefs. Lyfið er ekki ætlað börnum 
nema Í samráði við lækni. Varhuga- 
vert er að nota lyfið, ef um lifrar- 
sjúkdóm er að ræða. 

4. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 16. gr. lyfjalaga nr. 49/1978 

öðlast gildi þegar við birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 17. desember 1981. 

Svavar (Grestsson.   
Páll Sigurðsson. 

Nr. 753. . 8. desember 1981. 

AUGLYSING 

um friðland í Þjórsárverum. 

Samkvæmt heimild í 24. gr. laga nr. 47/1971 um náttúruvernd hefur Náttúru- 
verndarráð fyrir sitt leyti ákveðið að friðlýsa Þjórsárver við Hofsjökul og er 
svæðið friðland. 

Mörk hins friðlýsta svæðis eru þessi: 

Lína, sem hugsast dregin frá Eiríksnípu sunnan í Hofsjökli norðaustur í ónefnd 
jökulsker 1250 m y. s. norður af Arnarfelli hinu litla. Frá jökulskerinu hugsast 

dregin lína í öldu 644 m y. s. austur af Þúfuveri. Þaðan suður í öldu 642 m y. s. 
sunnan Þúfuvers, þaðan vestur í öldu 606 m y. s., vest-norðvestur yfir Þjórsá í 
öldu á Fjórðungssandi 622 m y. s. og þaðan aftur í Eiríksnípu. Línur milli punkt- 
anna hugsast beinar og hæðartölur eru samkvæmt uppdrætti Íslands, blöðum 65 
og 66, gefnum út af Geodætisk institut 1954. 

Þessar reglur gilda um svæðið: 

1. Sérstök nefnd er Náttúruverndarráði til ráðuneytis um málefni friðlandsins. 
Hún skal þannig skipuð, að Náttúruverndarráð, Landsvirkjun, hreppsnefnd 
Gnúpverjahrepps, stjórn Afréttarmálafélags Flóa- og Skeiðamanna tilnefna
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FRIÐLAND Í ÞJÓRSÁRVERUM 

HOFSJÖKULL 
   

       1250 
. 

“N 

                
einn mann hver. Þá tilnefnir Ásahreppur einn fyrir sína hönd og Djúpár- 
hrepps. Starfstímabil fulltrúa Náttúruverndarráðs og Landsvirkjunar er hið 
sama og kjörtímabil ráðsins, en fulltrúa hreppanna hið sama og kjörtímabil 
þeirra. Náttúruverndarráð skipar formann ráðgjafanefndar. 

2. Mannvirkjagerð, jarðrask og aðrar breytingar á landi, svo og breytingar á 
rennsli vatna og vatnsborðshæð, eru óheimilar nema til komi leyfi Náttúru- 
verndarráðs. 

3. Óheimilt er að skaða gróður og trufla dýralíf, svo og að hrófla við jarðmynd- 
unum, gæsaréttum og öðrum minjum. 

4. Umferð ökutækja er óheimil utan merktra ökuslóða og skal merking háð sam- 
þvkki ráðgjafarnefndar samkvæmt 1. tölulið. Þó skal heimilt að nota snjóbila 
og vélsleða á jökli og einnig á snjó og hjarni þegar gróðri stafar ekki hætta af. 

5. Á tímabilinu 1. maí til 10. júní er umferð um varplönd heiðagæsar bönnuð. 
6. Ríðandi mönnum er heimil för um svæðið á hefðbundnum leiðum.
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7. Flug neðan 3000 feta hæðar vfir friðlandinu utan jökuls er óheimilt á tíma- 
bilinu 10. maí til 10. ágúst. 

8. Reglur þessar hagga ekki hefðbundnum rétti bænda til umferðar vegna nytja 
og leita á svæðinu. Um upprekstur á svæðið fer eftir reglum sem viðkomandi 
hreppsnefnd eða stjórnir afréttarmála os Náttúruverndarráð setja að fengnum 
tillögum ráðgjafarnefndar. 

9. Notkun skotvopna er óheimil á friðlandinu. 

Náttúruverndarráð getur veitt heimild tl þess að vikið verði frá rglum þessum 
í einstökum tilfellum og kveðið nánar á um vernd svæðisins. Með friðlýsingu bessari 

er engin afstaða tekin til þess hverjir séu eigendur þess lands sem hún tekur til 

eða eigi þar takmörkuð eignarréttindi. 

Þrátt fyrir ákvæði 2. tl. að ofan er Landsvirkiun heimilt að veita til Þórisvatns 

úr upntakskvíslum Þjórsár á Sprengisandi os austurbverám hennar. enda verði 
kappkostað að halda umhverfisáhrifum mannvirkja í lágmarki. 

Ennfremur mun Náttúrnverndarráð fyrir sitt leyti veita Landsvirkjun undan- 

bhágn frá friðlýsingu hessari til að sera nnnistöðnlón með stíflun við Norðlingsaöldn 
í allt að 581 m y. s., enda sýni rannsóknir að slík lónsmyndun sé framkvæmanleg 
án bese að náttúrnverndarsildi Þjórsárvera rýrni óhæfilesa að mati Náttúrnverndar- 

ráðs. Rannsóknir bessar skulu serðar á viasnm ráðsiafarnefndar samkvæmt 1. #1. 
Skal nefndin ennfremnr fialla vm endanleg mörk vmræðddra manrvirkia, ráðstafanir 

tl að draga úr óæskilesnm áhrifum þeirra 4 victkarfi Þiðrcárvera os hrssanlega 

endurskoðun á vatnshorðshæð miðlunarláncins Nefndin skal oc sera Hllöðsnr Hl 

stiðrnar Tandsvirkinnar as Náttúrnverndarráðs mm narðavnlssap rannsóknir í hassn 

samhandi os skal Tandsvirkiun kosta þær áð eva mikin leyti sem hlutaðeigandi 

rannsáknaráæmtnn hlýtnr samhvíkki stiðórnar Tandsvirkinnar ag Náttírnverndarráðs 

Tm viðurlög vegna hrota á reslnm heserm for eftir ákvæðnm náttírnverndarlasa. 

Ráðnnavtið er samhvkkt friðlýsinsnnni som tekrr cildi við hirtinsn bessarar 

arglýcinsar í Stiórnartíðindum. 

Menntamálaráðnnentið 2 desember 1981. 

Ingvar Gíslason. nn 
Birgir Thorlacins. 

Nr. 754. 14. desember 1981. 

REGLUGERÐ 
2... 

um B-gatnagerðargjöld í Stokkseyrarhreppi. 

Þátttaka lóðarhafa í kostnaði við að gera gangstétt og bundið slitlag á götu. 

1. gr. 

Sveitarstjórn er heimilt að leggja á B-gatnagerðargjald á hús, nýbyggingar og 
stækkun eldri húsa sem standa á lóð sm skráð er við götu sem lögð hefur verið 
bundnu slitlagi. 

2. gr. 
Af hverjum rúmmetra húss greiðist ákveðinn hundraðshluti byggingarkostnaðar 

pr. rúmmeter eins og hann er hverju sinni á vísitöluhúsinu skv. útreikningi Hagstofu 

Íslands, svo sem hér segir:
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Einbýlishús með eða án tvíbylisaðstöðu .................. 2% 
Raðhús og tvíbýlishús ...........0.0..0002..00 000 nnn 1,4% 
Fjölbýlishús ............0%..2000 0200 0 0 1% 
Verslunar- og skrifstofubyggingar ...............0...000.... 2% 

Opinberar byggingar ...............00 0000. 2% 
Önnur hús og byggingar ...............0...0 0000... 1% 

Við álagningu gjaldsins skal miða við lágmarksstærð húseigna 250 mö. 

3. gr. 
Gatnagerðargjöld skv. 2. gr. miðast við bygginsarkostnað vísitöluhússins á þeim 

tíma, sem lokaframkvæmdir við lagningu bundins slitlags fer fram. Nú verður hús 

byggt við þegar fullgerða götu og skal þá miðað við byggingarkostnað, þegar teikn- 

ing er samþykkt í byggingarnefnd. 
Gatnagerðargjald skv. 2. gr. fellur í gialddaga einum mánuði eftir að fram- 

kvæmdum við tiltekna götu eða götukafla. öðrum en lagningu gangstéttar, er lokið 

eða einum mánuði eftir samþykkt teikningar ef um hús við fullgerða götu er að ræða. 

Heimilt er gjaldanda að greiða 80% gjaldsins með skuldabréfi sem greiðist með 

jöfnum árlegum afborgunum á næstu fjórum árum, enda séu lánskjör skuldabréfsins 

hin sömu þ. e. vextir og verðtrygging. os eru á lánum Byggðasióðs á hverjum tíma. 

Heimilt er gjaldanda að halda eftir 10% gjaldsins uns gangstétt hefur verið lögð. 

4. gr. 

Heimilt er sveitarstjórn að veita afslátt eða fella niður gatnagerðargjöld af fast- 

eignum þeirra eigenda, sem náð hafa 87 ára aldri, og þeirra, sem eiga við langvar- 

andi sjúkdóma eða örorku að stríða. 

Verði fasteign, sem afslátt hefur fengið eða niðurfellingu á gatnagerðargjaldi 

seld, skal sveitarstjórn heimilt að leggja á sjaldið eins og það var þegar álagning fór 

fram með áorðnum vísitölubreytingum. enda sé kvöðinni þinglýst á viðkomandi 

fasteign. 

5. gr. 

Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem það er lagt á og gengur 

það ásamt vöxtum, verðtryggingu og dráttarvöxtum fyrir öllum veðkröfum, sem á 

eigninni hvíla og tekur einnig til vátryggingarfjár hennar. Heimilt er að taka gjöld 

þessi lögtaki samkvæmt lögum nr. 29/1885. 

Hreppsnefnd sker úr um meiri háttar ágreining sem rísa kann um álagningu 

samkvæmt reglugerð þessari. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Stokkseyrarhrepps, 

staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51/1974 um gatnagerðargjöld sbr. lög 

nr. 31/1975, til þess að öðlast gildi þegar í stað. Jafnframt er úr gildi felld samþykkt 

um sama efni nr. 440 29. október 1979. 

Félagsmálaráðuneytið, 14. desember 1981. 

F. h.r. 

Hallgrímur Dalberg. = 
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Styrktarsjóð Tryggva Ólafssonar og 
Guðrúnar Magnúsdóttur, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráð- 
herra 6. nóvember 1981. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Styrktarsjóð Tryggva Ólafssonar og Guðrúnar Magnúsdóttur. 

1. Sjóðurinn heitir Styrktarsjóður Tryggva Ólafssonar og Guðrúnar Magnúsdóttur 
til styrktar menningar- og líknarmálum. 

2. Hlutverk sjóðsins og markmið er að veita styrki til menningar- og líknarmála á 
Íslandi. Samanlögðum nettótekjum þriggja ára hverju sinni skal varið í þessum 
tilgangi samkvæmt nánari ákvörðun stjórnar sjóðsins. 

3. Stofnfé sjóðsins er kr. 10000,00. Stofnfé skal haldast óskert. Fé sjóðsins og 
aðrar eignir skal ávaxta á þann hátt, sem sjóðsstjórn ákveður hverju sinni. 

4. Tekjur sjóðsins eru arður af stofnfé og öðru fé og eignum, sem sjóðnum kann 
að áskotnast. Gjafafé skal leggja við stofnfé. Stjórnunarkostnaður greiðist af 
tekjum sjóðsins. 

5. Stjórn sjóðsins skipa 3 menn til 5 ára í senn. Fyrstu stjórnarmennirnir skulu 
tilnefndir af stofnendum sjóðsins, hjónunum Tryggva Ólafssyni og Guðrúnu 
Magnúsdóttur. Stjórnarmenn ganga úr stjórn á 5 ára fresti, þó þannig að úr 
hinni fyrstu stjórn sjóðsins gengur 1 úr stjórn eftir 5 ár, næsti eftir 10 ár og 
hinn þriðji eftir 15 ár samkvæmt hlutkesti, en hverju sinni, sem stjórnarmaður 
gengur úr stjórn, skulu þeir, sem eftir sitja í stjórninni tilnefna stjórnanda í 
hans stað. 

Stjórnarmenn, sem ganga úr stjórn sjóðsins má endurtilnefna. Greini stjórn- 
armenn á um tilnefningu stjórnarmanns tilnefnir dómsmálaráðuneytið stjórnar- 
mann. 

Stjórn sjóðsins kýs formann sjóðsstjórnar og skiptir að öðru leyti með 
sér verkum. 

6. Sjóðsstjórnin semur reikninga sjóðsins árlega. Skal reikningsskilum lokið fyrir 
1. júlí næsta ár á eftir reikningsári. Reikningarnir skulu endurskoðaðir af lög- 
giltum endurskoðanda. Þeir skulu birtir í B-deild Stjórnartíðinda. Reikningsár 
sjóðsins er almanaksárið. 

Einfaldur meirihluti ræður ákvörðunum innan sjóðsstjórnarinnar. 
Greiða má þóknun til stjórnarmanna. 

7. Skipulagsskrá þessari má breyta, ef það telst óumflýjanlegt vegna breyttra að- 
stæðna. Slíkar breytingar skulu hljóta samþykki dómsmálaráðuneytisins. 

8. Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 
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AUGLÝSING 

um þingstaði. 

Samkvæmt heimild í 10. gr. laga nr. 28 1981 um breyting á lögum nr. 85 1936 
um meðferð einkamála í héraði, er hér með ákveðið að þingstaðir skuli vera sem 

hér segir frá 1. janúar 1982 að telja: 

Dómþinghár: 

1. Akranes .....00000..0..0.0..... 
2. Mýra- og Borgarfjarðarsýslur 
3. Snæfellsness- og Hnappadalssýsla 
4. Dalasýsla .......0.00.0000.0..0. 
5. Vestur-Barðastrandarsýsla .... 
6. Austur-Barðastrandarsýsla 
7. Bolungarvík ............000.. 
8. Ísafjörður og Ísafjarðarsýslur .. 
9. Strandasýsla ......0.0.0000.0... 

10. Vestur-Húnavatnssýsla ........ 
11. Austur-Húnavatnssýsla ........ 
12. Sauðárkrókur og Skagafjarðar- 

Sýsla 20... 

13. Siglufjörður ........00.000..... 
14. Ólafsfjörður ..........0.0.0.. 
15. Akureyri, Dalvík og Eyjafjarðar- 

Sýsla 2.0.0. 0 

16. Húsavík og Þingeyjarsýslur .... 

17. Seyðisfjörður og Norður- 

Múlasýsla ......000000000....0.. 

18. Neskaupstaður ................ 

19. Eskifjörður og Suður- 
Múlasýsla ......0.000000.0.00.0.% 

20. Austur-Skaftafellssýsla  ....... 
21. Vestur-Skaftafellssýsla ........ 
22. Rangárvallasýsla ............. 
23. Vestmannaeyjar .............. 
94. Selfoss og Árnessýsla .......... 

Þingstaður 

Skrifstofa bæjarfógeta, Akranesi 
.. Skrifstofa sýslumanns, Borgarnesi. 

Skrifstofa sýslumanns, Stykkishólmi. 
Skrifstofa sýslumanns, Búðardal. 
Skrifstofa sýslumanns, Patreksfirði. 

. Félagsheimilið Reykhólum. 
Skrifstofa bæjarfógeta, Bolungarvík. 
Skrifstofa sýslumanns og bæjarfógeta, Ísafriði. 
Skrifstofa sýslumanns, Hólmavík. 

Lögreglustöðin Hvammstanga. 
Skrifstofa sýslumanns, Blönduósi. 

Skrifstofa sýslumanns og bæjarfógeta 
Sauðárkróki, 
Skrifstofa bæjarfógeta, Siglufirði. 
Skrifstofa bæjarfógeta, Ólafsfirði. 

Skrifstofa sýslumanns og bæjarfógeta, 
Akureyri. 
Skrifstofa sýslumanns og bæjarfógeta, 

Húsavík. 

Skrifstofa sýslumanns og bæjarfógeta, 
Seyðisfirði. 
Skrifstofa bæjarfógeta, Neskaupstað. 

Skrifstofa sýslumanns og bæjarfógeta, 
Eskifirði. 
Skrifstofa sýslumanns, Höfn. 
Skrifstofa sýslumanns, Vík. 
Skrifstofa sýslumanns, Hvolsvelli. 
Skrifstofa bæjarfógeta, Vestmannaeyjum. 
Skrifstofa sýslumanns og bæjarfógeta, 

Selfossi. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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. Keflavík, Njarðvík og  Gull- 
bringusýsla #.................. Skrifstofa sýslumanns og bæjarfógeta, 

Keflavík. 
- Grindavík ...............0.... Umboðsskrifstofa bæjarfógeta, Grindavík. 
. Hafnarfjörður, Garðabær, Sel- 

tjarnarnes og Kjósarsýsla ...... Skrifstofa sýslumanns og bæjarfógeta, 
Hafnarfirði. 

Kópavogur ................... Skrifstofa bæjarfógeta, Kópavogi. 
. Reykjavík „................. Skrifstofur hlutaðeigandi dómaraembætta 

(borgardómaraembættið, sakadómaraembætt- 
ið, borgarfógetaembættið), Reykjavík. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 31. desember 1981. 

Friðjón Þórðarson. . 

Ólafur W. Stefánsson. 

757. 30. desember 1981. 

GJALDSKRÁ 

fyrir uppboðshaldara. 

1. gr. 
Fyrir tilkyningu til skuldara um sölubeiðni og fyrir frumvarp að uppboðs- 

skilmálum skal greiða uppboðshaldara kr. 20,00. 

a. 

b. 

2. gr. 
Innheimtugjald uppboðshaldara: 
Án sölu: 
Af upphæð þeirri, er uppboðshaldari innheimtir eða innheimtist fyrir hans 
atbeina, skal greiða 1%. 
Við sölu: 
1. Fasteignir og skip: 

Af upphæð þeirri, er uppboðshaldari innheimtir eða innheimtist fyrir hans 
atbeina, skal kaupandi greiða 1%. 
Innheimtugjald skal og greiða, þótt eign sé lögð út, sbr. 32. gr. uppboðslaga. 

2. Lausafé: 
Innheimtugjald frá kaupanda: 
a. Með gjaldfresti 6%. 
bh. Við staðgreiðslu 3%. 

Innheimtugjald frá seljanda 4%. 

Innheimtugjald skal eigi greiða af þeim hluta uppboðsandvirðis, sem kaupandi 
tekur undir sjálfum sér, áfram stendur veðtryggt í eign eða kaupandi og kröfuhafi 
semja um greiðslu á án nokurs atbeina þess, er innheimtu annast. 

Innheimtugjald skal ákveða í heilum krónum, þannig að lægri fjárhæð en 50 
aurar falli niður en 50 aurar og hærri fjárhæð hækki í heila krónu. 

3. gr. 
Gjaldskrá þessi gildir og við frjáls uppboð, ef eigi er um annað samið.
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4. gr. 
Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt 11. gr. laga nr. 57 25. maí 1949 um 

nauðungaruppboð, öðlast gildi 1. janúar 1982. 
Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir uppboðshaldara nr. 169 31. ágúst 1951. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 30. desember 1981. 

Friðjón Þórðarson. . 

Baldur Möller. 
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AUGLÝSING 

um niðurfellingu aðflutningsgjalda af hráefnum og hjálparefnum 

í iðnaðarvörur. 

gr 

Ráðuneytið hefur ákveðið að fella niður aðflutningsgjöld, þ. e. toll og sérstakt 

tímabundið vörugjald, af eftirtöldum hráefnum og hjálparefnum sem notuð eru við 
framleiðslu á iðnaðarvörum og falla skv. 1. gr. laga nr. 120/1976 um tollskrá o. fl. 
með áorðnum breytingum undir tollskrárnúmer 38.19.49: 

AÐMUL POLYESTER 19 
ADMUL POLYSTER 57 
ALBRAL 2 
ANTIFLOAT — D 14 — duft 
ANTI-OKIÐANT SPRAY 2DD 
ANTI-SET-OFF SPRAY POWDER 2D 
ANTISETTLE CUP 
ANTI-STATIC SPRAY SA 38410 
AQUACER 502 
AQUACER 503 
ARCTON 12/11 
ARCTON 12/114 
ARMOFLO 66 
AROCLOR 1248 
AROCLOR 5460 
ASCININ R KONZ 
ATB pasta — fyrir offset-blek 
AVOLAN — IL 
ALOCOL — S-FOTOEMULSION 

BASOLAN — DC 
BASTAMOL — FJ 
BÁROPAN — E 1320 KR/A 
BÁROPAN E 1320 KR/AX 

BLANKIT — IAN 
BLANKIT — IN 
BRATELLIN 

CARBONIN 50 
CERECLOR 42 
CERECLOR 70 
CLEARPOL 

  

  

CLOPHEN — A 60 
COLLUPULIN 
COVERAL 5 
COVERAL 11 
CREMODAN MOUSSE 30 
CUPRITE 1 — blocks 
CURAFOS COMBI 
CURAFOS 410 
CURAFOS 700 

DAUROTIN 

DERMAGEN — PL 
DERMAGEN — PR 
DESAVIN 
DESMODUR — HL. 60% 
DESMODUR VERSUCHSPRODUKT 

DD 3058 
DUAL PURPOSE PLATE CLEANER 2D 
DUOSAL 

DYCOTE 79 
DYCOTE 85 

EFFGE AKTIVAT 
EFFGE UNOSAL — T 
ELDOLAK 
ETCH NO. 51 

FÁRSFOSFAT 
FETTGEMISCH — B (encerinum 

anhydricum) 
FIBRISOL (Brátfibrisol) 
FLAMMSCHUTZSYSTEM HOECHST 

TMI 1901—1
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FLUIDIRAM 215 NOPCO 2219 A 
FOAM STABILIZER (FOAMDEX) NOPCO 8034 
FOUNT SOLUTION CONSEN- NUODEX NUACAT — pasta 
TRATED 2D 

FOUNTAIN SOLUTION R.C. 62 OMNIPLAST 
FOUNTAIN SOLUTION R.C. 63 PAGIN 35 
FOUNTAIN SOLUTION TOTAL PERMAGEN — PL 

FRIX — P PLASMAL — N 
FRUCTODAN — DC POLYPHOSPHATE (50% Natrium- 
GELO tripolyfosfat og 50% Natriumsulfat) 

GENULACTA — K 1005 RAKAEYÐINGAREFNI 
HORDAFLEX — LC-60 RILANIT SPECIAL 

HYDRIN 60 SANS-SKIN SN-1335 
IRCOGEL 2354 SETAMOL — WS 

ISONE — D SLAX 30 

JAPAROT SOALKYD 3155 HP (40) 

; í 12 SOALKYD 3944 HP (40) 
FS (Silica-gel. Sorbead) SOLUVIT RICHTER 

KNACKS — OHNE SORBIT KARION 
KNACKS — Þ SORRBITOL-FP-LIQUID BPC 1973 

KNACKS — P — EXPORT SUPRASEC DNR 
KNACKS — VK5 SUPRASEC DND 

KONZENTRAT 1 TANAVOL M-RH 
KONZENTRAT 19 TARI — fosfat 
KONZENTRAT 23 TARI — TF 5 
KONZENTRAT 95, 3 TEGIN 
KONZENTRAT 26, 1 TERGOLIX — A 
KONZENTRAT 27 TERRAPAINT 55 
KONZENTRAT 29 THIXATROL — ST 
KONZENTRAT 40 THIXOMEN 
KONZENTRAT 49 TILITE 
KONZENTRAT (actric) 62 TOFFAN 

KONZENTRAT 88 TRIODAN 20 
LAKOLIT TURBOFIX 
LAKOLIT — R UNOSAL 

LEROMOLL 112 UV. ABSORBER 318 
DÓR Á Á UV. STABILISATOR 2776 

box =P Á V-35 ABAVAX 560 
VANODYNE — VG 20 

MAGILEX 805 VERDUNNER — UPL 2246 
MESAMOLL 
MESITOL — NBS VINNOFIL 
MOLDCOTE 6 — pasta WITACLOR 63 

NAFTOMIX ZANFLOW 
NEUTRIGAN ZEOLITH — L — pasta 
NOFOME — C ZEOLITH — T — pasta (50% í lexer- 
NOPCO — NXZ olíu) 
NOPCO — NDW ZEOLITH — T — pulver 
NOPCO 141 — ÁA ZIRGEL — K
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2. gr. 
Niðurfelling aðflutningsgjalda skv. 1. gr. er bundin eftirfarandi skilyrðum: 

a) Innflytjandi leggi stund á framleiðslu iðnaðarvara og lýsi því yfir í aðflutnings- 
skýrslu við tollafgreiðslu hverju sinni að hin innflutta vara verði eingöngu notuð 
sem efnivara til þeirrar framleiðslu 
eða 
innflytjandi lýsi því yfir í aðflutningsskýrslu að viðkomandi vörusending sé 
öll eða að hluta, sem þá skal sérstaklega útreiknað í aðflutningsskýrslu, ætluð 
nánar tilgreindu iðnfyrirtæki og framvísi jafnframt yfirlýsingu frá framleið- 
anda (framleiðendum) nefndra vara um að viðkomandi vörusending (hluti vöru- 
sendingar) sé keypt fyrir hans atbeina eða verði keypt af honum til nefndrar 
framleiðslu eingöngu, 

b) Tollyfirvaldi er heimill aðgangur að bókhaldsgögnum sé það talið nauðsynlegt 
til að ganga úr skugga um hvort verð eða önnur atriði í aðflutningsskýrslum, 
sölu- eða vörureikningum eða staðfestingargögnum séu eða hafi verið rétt til- 
greind. 

ð. gr. 
Röng skýrslugjöf eða framlagning rangra eða villandi gagna og röng upplýsinga- 

gjöf látin í té í því skyni að fá ívilnun á tolli eða gjöldum samkvæmt ákvæðum 
auglýsingar þessarar svo og misnotkun iívilnunar sem veitt hefur verið samkvæmi 
ákvæðum auglýsingar þessarar getur m. a. varðað við 63. og 67. gr. laga nr. 59 28. maí 
1969 um tollheimtu og tolleftirlit með áorðnum breytingum. 

Um meðferð mála vegna brota á reglum þessum fer að hætti opinberra mála. 

4. gr. 
Auglýsing þessi er sett samkvæmt heimild í 17. tl. 3. gr. laga nr. 120 31. desember 

1976, um tollskrá o. fl. með áorðnum breytingum, sbr. 3. gr. laga nr. 107 30. desember 
1978 um sérstakt tímabundið vörugjald með áorðnum breytingum til að öðlast gildi 
þegar í stað. Jafnframt er úr gildi felld auglýsing nr. 585 7. nóvember 1980 um sama 
efni svo og þau fyrirmæli önnur er brjóta kunna í bága við ákvæði auglýsingar 
þessarar. 

Fjármálaráðuneytið, 28. desember 1981. 

F.h.r. 

Björn Hafsteinsson. ÍR 

Ingólfur Friðjónsson. 

18. desember 1981. Nr. 759. 

REGLUR 

um smíði og búnað íslenskra skipa. 

HLUTI N. 

Reglur um merkingu skipa. 

EFNISYFIRLIT. 

1. Gildissvið. 
2. Almenn ákvæði. 

Skráningarumdæmi. 
. Bókstafir og tölur. 
Björgunarbúnaður. 

. Ábyrgð skipstjóra. 
Refsingar. 

- Gildistaka. 0
0
 

v
i
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3.2. 

Gildissvið. 
Reglur þessar gilda um öll íslensk skip og báta, sem eru 6 metrar eða lengri, 
mælt milli stafna. 

Almenn ákvæði. 
Hvert skip og bátur skal vera merktur með nafni á bóg beggja megin. 
Fískiskip skulu auk þess vera merkt með umdæmisstöfum og tölum á bóg 

beggja megin. 
Hvert skip, sem er stærra en 30 brl., skal vera merkt með nafni og heimahöfn 
á afturgafli eða við afturstafn beggja megin. 
Þilfarsfiskiskip skulu vera merkt með skipaskrárnúmeri á heppilegum stað á 
báðum hliðum. 
Opnir bátar skulu vera merktir með skráningarnúmeri á heppilegum stað á 
báðum hliðum. 
Skráningarnúmer skemmtibáta skal vera skilgreint með bókstafnum S fyrir 
aftan, en skráningarnúmer annarra báta skilgreint með bókstafnum B fyrir 
framan. 
Hvert skip, sem þjóðernisskírteini hlýtur, skal vera merkt með einkennisstöf- 
um þess á lúgubita eða karm. 

Skráningarumdæmi. 
Hvert skipaskráningarumdæmi hefur sína umdæmisbókstafi og skulu skrán- 
ingarskyld fiskiskip og bátar bera umdæmisbókstafi þess umdæmis, sem 
skipið/báturinn er skráður í, ásamt umdæmisnúmeri aftan við umdæmisbók- 
stafina. 
Umdæmisbókstafir eru sem hér greinir: 

AK Akranes. 
ÁR Árnessýsla. 
BA Barðastrandarsýsla. 
EA Eyjafjarðarsýsla og Akureyri. 
DA Dalasýsla. 
GK Gullbringusýsla. 
HF Kjósarsýsla og Hafnarfjörður. 
HU Húnavatnssýslur. 
ÍS Ísafjarðarsýslur og Ísafjörður. 
KE Keflavík. 

KÓ Kópavogur. 
MB Mýra- 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 skráðir eru í Kjósarsýslu eða Hafnarfirði mega halda um-
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dæmisbókstöfum (GK) og tölum óbreyttum, en við frumskráningu skips eða 
umskráningu vegna eigendaskipta, skal það hljóta umdæmisbókstafina HF. 
Bókstafir og tölur. 

Stafagerð skal vera háð samþykki Siglingamálastofnunar ríkisins. 
Bókstafir og tölur skulu vera dökkir stafir á ljósum grunni, eða ljósir stafir 
á dökkum grunni. 
Hæð á bókstöfum í nafni og heimilisfangi skal ekki vera minni en sem hér 
greinir: 
Á skipum 30 brl. og stærri ............ 15 em. 
Á skipum minni en 30 brl. .......... 12 em. 
Á opnum bátum ......0.000 00. 10 em. 
Hæð á umdæmisbókstöfum og tölum skal ekki vera minni en sem hér greinir: 
Á skipum 30 brl. og stærri ............ 45 em. 
Á skipum minni en 30 brl. .......... 25 cm. 
Á opnum bátum ......0.000.. 10 em. 
Hæð á skráningarnúmeri skal ekki vera minni en sem hér greinir: 
Á skipum 30 brl. og stærri ............ 45 em. 
Á skipum minni en 30 brl. .......... 25 cm. 
Á opnum bátum öðrum en skemmtibátum 920 em. 
Á skemmtibátum ..................... 10 em. 
Hæð á einkennisbókstöfum skipa með þjóðernisskírteini, skal ekki vera minni 
en 15 cm. 
Björgunarbúnaður. 

Björgunarbáta, aðra en gúmmií- og slöngubáta, skal merkja með nafni skipsins 
og heimahöfn. Björgunarbáta á fiskiskipum má merkja með umdæmisstöfum og 
tölum skipsins í stað nafns og heimahafnar. 
Á björgunarbáta, aðra en gúmmi- og slöngubáta, skal marka stærð bátsins þ.e. 
lengd, breidd og dýpt ásamt hámarkstölu þeirra manna, sem báturinn má flytja. 
Björgunarhringar skulu merktir með nafni og heimahöfn skipsins eða nafni 
og umdæmisbókstöfum og tölum, ef um fiskiskip er að ræða. 
Ábyrgð skipstjóra. 

Bannað er að afmá einkenni þau, sem að ofan greinir, afbaka þau, gera þau 
óþekkjanleg, hylja þau eða dylja. Sama gildir um útlend skip meðan þau eru 
innan íslenskrar landhelgi. 
Sú skylda hvílir á skipstjóra skips að halda vel við öllum merkjum er skipi 
ber að hafa og sett hafa verið á það. 
Refsingar. 

Brot gegn reglum þessum varða sektum eða varðhaldi. Með mál út af brotum 
á reglum þessum skal fara að hætti opinberra mála. 
Gildistaka. 
Reglur þessar, sem settar eru samkvæmt lögum nr. 53 12. maí 1970, um skrán- 
ingu skipa, staðfestast hér með til að öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr 
gildi reglur um merkingu skipa nr. 331 15. september 1976. 

Samgönguráðnneytið, 18. desember 1981. 

Steingrímur Hermannsson. 
  

Birgir Guð jónsson. 
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GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Reykjavíkur. 

I. KAFLI 

1. gr. 

Hitaveitan selur afnot af heitu vatni úr veitukerfum þeim sem gerð hafa verið og verða 
gerð eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari. 

2. gr. 

Hitaveitan lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar, í té vatnsmagn, er 
ætla má að nægi til fullrar hitunar enda séu ofnar hússins nægilega stórir, að dómi hitaveit- 
unnar. 

Verður vatnsrennsli að húsinu takmarkað um hemil, eftir því sem þörf krefur, og er 
starfsmönnum hitaveitunnar einum heimilt að breyta stillingu hans. 

II. KAFLI 

3. gr. 

Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt vatnsmæli kr. 2,76 fyrir hvern rúm- 
metra vatns. 

Hitaveitunni er heimilt að selja heitt vatn um stillanlegan, sjálfvirkan hemil, og miðast 

þá gjald til hitaveitunnar fyrir selda orku við það hámarksrennsli, sem hemillinn er stilltur á. 
Hitaveitan breytir stillingu hemils eftir óskum húseiganda frá tengidegi til 1. mars næst á 

eftir, en síðan verður hemilstillingu 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. 722,52 á ári. Þar til vatnsmælir eða hemill hefur 

verið settur upp, og ef vatnsmælir eða hemill bilar, áætlar hitaveitan vatnsnotkunina með 
hliðsjón af hitaþörf hússins. 

Hitaveitan lætur húseigendum í té aukamæla eða aukahemla, ef þess er óskað. 

4. gr. 

Hitaveitan leigir vatnsmæla og hemla og annast viðhald þeirra. Leigan fyrir mæli eða 

hemil skal greidd jafnhliða gjaldi fyrir vatnsnotkun og skal vera fyrir hvern mæli eða hemil á 

mánuði: 
a) fyrir mæla eða hemla allt að 4" ..........%000 0... 0. kr. 24,00 

b) fyrir mæla eða hemla 1'—2?2" ..........200.0.00n kr. 54,00 

c) fyrir mæla eða hemla 3" og stærri .......00.0000000 00... kr. 107,00 

5. gr. 

Hitaveitugjöld skv. 3. og 4. gr. verða krafin mánaðarlega, þegar eftir mælisálestur ef selt 

er eftir vatnsmæli, en miðast við mánaðamót ef um hemil er að ræða. 
B151 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



Nr. 760. 1200 24. nóvember 1981. 

Þó er heimilt að láta líða lengri tíma en einn mánuð á milli álestra og fækka gjalddögum. 

Óski notandi þess að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins álestrartíma hitaveit- 
unnar og honum gerður sérstakur reikningur, skal hann greiða fyrir það gjald kr. 63,00. 

6. gr. 

Gjalddagi hitaveitugjalda er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupp- 
hæð. 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 10 daga frá 
gjalddaga. 

7. gr. 

Heimæðargjald hitaveitunnar skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

(utaná) „0 Heimæðargjald 

Allt að 400 10 .961,00 kr. 
400— 2000 10 961,00 kr. fyrir 400 m? í 8,78 kr/mö þar yfir 

2000— 6000 25 009,00 kr. fyrir 2 000 m? # 7,47 kr/m? þar yfir 
6 000—10 000 54,889.,00 kr. fyrir 6 000 m? * 6,57 kr/m þar yfir 

Meira en 10 000 81 169,00 kr. fyrir 10 000 m?  5,78 kr./m? þar yfir 
Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstökum mælum eða hemlum frá 

hitaveitunni og skal þá greiða kr. 1 315,00 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. 

TIl KAFLI 

10. gr. 

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

ll. gr. 

Hitaveitan hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð viðskipta- 

manns, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Heimilt er að loka vatnsrennsli að húsi, sem 
hitaveitugjöld eru vangreidd af. 

Fyrirætlun um að loka ber að tilkynna með 3 daga fyrirvara. Allan kostnað af lokun og 
opnun á ný greiðir sá, sem vanskilum veldur kr. 117,00 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 bilunum og 

sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun heita vatnsins.



24. nóvember 1981. 1201 Nr. 700. 

Gjaldskrá þessi er hér með staðfest samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að 

öðlast gildi 1. nóv. 1981 með tilvísun til auglýsingar nr. 617/1981 og birtist til eftirbreytni 

öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis nr. 512 21. ágúst 

1981. 

Iðnaðarráðuneytið 24. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

24. nóvember 1981. Nr. 761. 

AUGLYSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Seltjarnarness, nr. 22 24. janúar 1978, með síðari 

breytingum. 

4. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 
Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 

a) Fastagjald kr. 19,10 á mánuði fyrir hvern hemil. 

b) Vatnsgjald kr. 79,10 á mánuði fyrir hvern mínútulítra á hámarksstillingu hemils. 

Á gjöld þessi leggst söluskattur og hliðstæðir skattar skv. gildandi lögum og reglum á 
hverjum tíma. 

Gjaldskrárbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 

til að öðlast gildi 5. nóv. 1981 með tilvísun til auglýsingar nr. 619/1981 og Þirtist til eftir- 
breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 24. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

24. nóvember 1981. Nr. 762. 

AUGLÝSING 
um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Mostellshrepps 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. 23,85 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 

b) Vatnsgjald kr. 60,25 á mánuði fyrir hvern mínútulítra á hámarksstillingu hemils sem 
skiptist þannig: 
Flutningagjald ......... ANNANN kr. 20,10



Nr. 762. 1202 24. nóvember 1981. 

Heitt vatn .......0..0.0. kr. 40,15 
6. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 

Heimæðargjald hitaveitunnar skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð. 

Rúmmál húss 

(utanmál) mð 
Allt að 600 .m? kr. 15 692,00. 
600— 2 000 m? kr. 15 692,00 fyrir 600 mö? æ kr. 9,75 pr. mö þar yfir. 

2000— 6000 .m? kr.29342,00 fyrir 2 000 m?* kr. 8,45 pr. mð þar yfir. 

6 000—10 000 m? kr.63 142,00 fyrir 6000 mó kr. 7,30 pr. m? þar yfir. 
Meira en 10 000 m? kr. 92 342,00 fyrir 10 000 m? kr. 6,45 pr. m? þar yfir. 

Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstökum hemlum eða mælum frá 
hitaveitunni og skal þá greiða kr. 1 315,00 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. 

10. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 

Hitaveitan hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð húseiganda, 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. 78,00 í hvert 
skipti. 

Gjaldskrárbreyting þessi. sem samþykkt er af hreppsnefnd Mosfellshrepps staðfestist hér 

með samkvæmt orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967 til að öðlast gildi 5. nóv. 1981 með tilvísun til 
auglýsingar nr. 619/1981 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Íðnaðarráðuneytið, 24. nóvember 1981. 

F. h.r. 
Páll Flygenring. 

  

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 763. 24. nóvember 1981. 

AUGLYSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Bessastaðahrepps nr. 428 14. ágúst 1980. 

3. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 

Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt vatnsmæli kr. 8,00 fyrir hvern rúm- 
metra vatns. 

Þar til vatnsmælir hefur verið settur upp, og ef vatnsmælir bilar, áætlar hitaveitan 

vatnsnotkunina með hliðsjón af hitaþörf hússins. 
Hitaveitan lætur húseigendum í té aukamæla, ef þess er óskað. 
4. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 

Hitaveitan leigir vatnsmæla og annast viðhald þeirra. Leigan fyrir mæli skal greidd 

jafnhliða gjaldi fyrir vatnsnotkun og skal vera fyrir hvern mæli á mánuði: 

a) fyrir mæla til og með 4" .....00.... kr.41,45 
b) fyrir mæla 1" og stærri .......0.0000. kr. 92,10



24. nóvember 1981. 1203 Nr. 763. 

5. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 
Hitaveitugjöld samkvæmt 3. og 4. grein verða krafin mánaðarlega, þegar eftir mælis- 

álestur. 

Þó er heimilt að láta líða lengri tíma en einn mánuð á milli álestra og fækka gjalddögum. 
Óski notandi þess að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins álestrartíma hitaveit- 

unnar og honum gerður sérstakur reikningur, skal hann greiða fyrir það gjald kr. 44,00 
7. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 

Heimæðargjald hitaveitunnar skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 
úmmál húsa: 

Et arál) mö Heimæðargjald. 

Allt að 400 kr. 12 505,00 
400—2 000 kr. 12 505,00 fyrir 400 m? # 10,00 kr/mð þar yfir. 

Meira en 2 000 kr. 28 480,00 fyrir 2 000 m? # 8,60 kr/mð þar yfir. 
Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstökum mælum frá hitaveitunni og skal 

þá greiða kr. 1 155,00 í aukagjald fyrir hvern mæli umfram þann fyrsta. 
11. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 
Hitaveitan hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð viðskipta- 

manns, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Heimilt er að loka vantsrennsli 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. 87,00 hverju sinni. 

Gjaldskrárbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 

til að öðlast gildi 5. nóv. 1981 með tilvísun til auglýsingar nr. 619/1981 og birtist til eftir- 
breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Íðnaðarráðunevtið, 24. nóvember 1981. 

F. h.r. 
Páll Flygenring.   

Guðrún Skúladóttir. 

24. nóvember 1981. Nr. 764. 

AUGLYSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar nr. 581 12. nóvember 

1980. 

4. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 
Vatn um hemil til húshitunar er selt í margfeldi af 0,25 úr mínútulítra, þó aldrei minna 

en 1,50 mínútulítrar. 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins til húshitunar er selt í margfeldi af 0,25 úr mínútulítra, 

þó aldrei minna en 1,50 mínútulítra. 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins til húshitunar og neyslu eru sem hér segir: 
a) Vatnsgjald um hemil kr. 243,50 fyrir hvern mínútulítra á mánuði. 

b) Vatnsgjald um vatnsmæli kr. 12,20 fyrir hvern rúmmetra. 
c) Ef hitastig vatns við mörk byggðar eru að jafnaði lægra en 80? C skal hitaveitan leiðrétta 

vatnsmagn um hemla, þannig að vatnsskammtur sé aukinn um '/as fyrir hverja gráðu 
sem hitastigið er undir 80“ C. Leiðrétting verður að ná 0,25 mínl. til að hitaveitunni sé 
skylt að framkvæma leiðréttingu samanber 1. mgr. Leiðrétting verður gerð einu sinni á 

3 
ári sbr. 3. gr. Hliðstæð regla gildir ef um er að ræða sölu samkvæmt vatnsmáæli.



Nr. 

b) 

764. 1204 24. nóvember 1981. 

Á gjöldin leggjast skattar samkvæmt gildandi reglum á hverjum tíma. Þegar um afnot á 

heitu vatni er að ræða til annars en húshitunar, sbr. 3. gr., getur hitaveitan vikið frá 
framangreindu verði og ákveðið gjaldið sérstaklega í hverju tilviki með hliðsjón af 

gjaldskrá þessari. 

6. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 

Stofngjöld skal reikna af öllu húsrými á lóð. Heimilt er að undanskilja sérstakar óupp- 
hitaðar byggingar aðrar en bifreiðageymslur. 

Stofngjald skal vera: 

Af öllu húsnæði öðru en um getur í liðum b og c hér á eftir. 
Stærð húss Stofngjald 

250 m? kr. 8 116,00 
251— 500 m? kr. 8 116,00  19,48 kr/mð yfir 250 mð. 

501— 500 m? kr. 12 986,00 # 11,36 kr/m? yfir 500 m?. 
1 501—6 000 m? kr.24 346,00 # 7,31 kr/mð yfir 1 500 m?. 

6 000 m? kr. 57 241,00  5,69 kr/mð yfir 6 000 m?. 
Lágmarksstofngjald fyrir íbúð í sambýlishúsi skal vera kr. 5 680,00, sama gildir um 
annað húsnæði í slíkum byggingum. 

Fyrir rafkynnt hús með þilofnum eða geislum sem einungis tekur heimæð til neyslu- 
vatnsnotkunar skal greiða 40% af stofngjaldi skv. a-lið. Þetta gjald hækkar ekki þótt 
heimtaugin verði síðar notuð til húshitunar, ef sú breyting fer fram innan 5 ára. 
Hitaveitunni er heimilt að leggja sérstakar heimæðar, sem ekki eru ætlaðar til húshitun- 
ar skv. reikningi og fellur þá niður gjald skv. liðum a og b. 
8. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 
Þegar lokað hefur verið fyrir aðrennsli heita vatnsins til notenda vegna vanskila, skal 

gjald fyrir að opna á ný vera kr. 244,00. 

Heimilt er hitaveitunni að krefjast greiðslu opnunargjalds áður en opnað er. 

11. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 

Hitaveitugjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 
1. október 1981, 811 stig. 

Hitaveitunni er heimilt að breyta gjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, þó ekki meira 
en nemur breytingum sem á nefndri vísitölu verða enda liggja fyrir staðfesting ráðuneytisins 
hverju sinni. 

Gjaldskrárbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 

til að öðlast gildi 5. nóv. 1981 með tilvísun til auglýsingar nr. 619/1981 og birtist til eftir- 
breytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 24. nóvember, 1981. 

F. h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 765. 24. nóvember 1981. 

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:



24. nóvember 1981. 1205 Nr. 765. 

a. Fastagjald kr. 26,35 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 
b. Vatnsgjald kr. 211,36 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 notanda, 

sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. 

Fyrirætlun um lokun ber að tilkynna með 3ja daga fyrirvara. 

Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá, sem í vanskilum er, kr. 67,00 í hvert 
skipti. 

Gjaldskrárbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 
til að öðlast gildi 5. nóv. 1981 með tilvísun til auglýsingar nr. 619/1981 og birtist til eftir- 
breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 24. nóvember 1981. 

F.h.r. 
Páll Flygenring. 

  

Guðrún Skúladóttir. 

24. nóvember 1981. , Nr. 766. 

AUGLYSING 
um breytingu á gjaldskrá Orkubús Vestfjarða fyrir hitaveitur nr. 461 1. nóvember 1979. 

3. gr. orðist þannig: 

Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt orkumeæli kr. 0,25 fyrir hverja kíló- 
wattstund og jafnframt samkvæmt vatnsmæli kr. 2,23 fyrir hvern rúmmetra vatns. 

Orkubúi Vestfjarða er heimilt að selja heitt vatn samkvæmt vatnsmæli eingöngu. Gjald 
fyrir hvern rúmmetra vatns er kr. 11,91. 

Orkubúi Vestfjarða er heimilt að takmarka vatnsrennsli til húsa um stillanlega hemla og 
miðast gjald fyrir selda orku við það mark sem hemillinn er stilltur á. Gjald fyrir hvern 
mínútulítra á mánuði skal vera kr. 223,20. 

Orkubú Vestfjarða stillir hemil, sbr. 3. mgr., að ósk notanda og heitir stillingu, ef 
notandi fer fram á það við Orkubúið. 

Hæsta stilling hemils gildir í eitt ár í senn miðað við |. september—31. ágúst, þótt 

orkunotkun verði minni hluta úr ári. 
Framangreind hitaveitugjöld má krefja mánaðarlega. 
5. gr. orðist þannig: 
Heimæðagjöld fyrir hitaveitur Orkubús Vestfjarða skulu vera sem hér segir: 

a) Af húsnæði sem tengist hitaveitu eftir að það hefur verið tekið í notkun: 
Lágmarksgjald fyrir mælagrind og fyrstu 300 rúmmetra húsnæðis .... kr.9489,00 

Fyrir hvern rúmmetra húsnæðis fram yfir fyrstu 300 ................ kr. 7,64 

b) Af nýju húsnæði, breytingum og endurbyggingu húsnæðis sem felur í sér stækkun eða 

breytta notkun og tengist hitaveitu áður en það er tekið í notkun, og jafnframt húsnæði 
samkvæmt a) sem ekki tengist hitaveitunni innan 6 mánaða frá því að af tengingu getur 
orðið: 
Lágmarksgjald fyrir mælagrind og fyrstu 300 rúm.m húsnæðis ...... kr. 13 171,00 

Fyrir hvern rúmmetra húsnæðis fram yfir fyrstu 300 ............... kr. 11,38



Nr. 766. 1206 24. nóvember 1981. 

Við ákvörðun á rúmmálsstærð húsa skal miðað við fasteignamatsskrá og fyrir hús, sem 
ekki eru skráð í fasteignamati, skal miðað við teikningar húsa. 

Ekki skal greiða rúmmálsgjald af óupphituðu húsnæði í hluta af húsi, svo sem vöru- 

skemmum og öðru óupphituðu rými fram yfir stærð, sem nemur 200 m?. 
7. gr. orðist þannig: 
Þegar lokað hefur verið fyrir aðrennsli heita vatnsins til notanda vegna vanskila skal 

gjald fyrir að opna á ný vera kr. 170,00. 

Heimilt er Orkubúi Vestfjarða að krefjast greiðslu þessarar áður en opnað er. 
8. gr. Í. mgr. orðist þannig: 
Hitaveitugjöld samkvæmt gjaldskránni eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 743 

stig. 

Gjaldskrárbreyting þessi er hér með staðfest samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 
1967 og lögum nr. 66 31. maí 1976 til að öðlast gildi 5. nóv. 1981 með tilvísun til auglýsingar 
nr. 620/1981 og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 24. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 767. . 24. nóvember 1981. 

AUGLYSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Hvammstanga nr. 387 27. desember 1973, með síðari 

breytingum. 

A-liður 4. gr. orðist þannig: 
Fastagjald kr. 56,00 á mánuði fyrir hvern aðalhemil og kr. 84,00 á mánuði fyrir hvern 

mæli. 
; 

B-liður 4. gr. orðist þannig: 
Vatnsgjald kr. 112,00 á mánuði fyrir hvern mínútulítra í hámarksstillingu hemils og kr. 

5,15 fyrir hvert tonn um mæli. 

Gjaldskrárbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 

til að öðlast gildi 5. nóv. 1981 með tilvísun til auglýsingar nr. 619/1981 og birtist til eftir- 
breytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 24. nóvember 1981. 

F. h.r. 
Páll Flygenring. 

  

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 768. j 24. nóvember 1981. 

AUGLYSING 
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:
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a) Fastagjald kr. 75,00 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 
b) Vatnsgjald kr. 146,00 á mánuði fyrir hvern mínútulítra í hámarksstillingu hemils. 
c) Vatnsgjald um rennslismæli kr. 7,20 fyrir hvern rúmmetra vatns. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, 

staðfestist hér með til að öðlast gildi 5. nóv. 1981 með tilvísun til auglýsingar nr. 619/1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 24. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir. 

24. nóvember 1981. Nr. 769. 

AUGLYSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Sauðárkróks nr. 113 3. apríl 1973, með síðari 

breytingum. 

Á. gr. orðist svo: 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 
Vatnsgjald kr. 61,30 á mánuði fyrir hvern mínútulítra í hámarksstillingu hemils og 

fastagjald kr. 33,50 fyrir hvern mánuð á notanda. Þeir notendur er greiða mælaleigu skv. 8. 

gr. greiða ekki fastagjald. 
5. gr. orðist svo: 

Hitaveitugjöld skv. 4. og 8. gr. verða krafin annan hvern mánuð og skulu þau greiðast til 

skrifstofu Sauðárkrókskaupstaðar. Gjalddagi er við framvísun reiknings eða tilkynningar um 
reikningsupphæð. Það eru vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 10 daga frá 

gjalddaga. 

8. gr. orðist svo: 

Þrátt fyrir ákvæði í 2. gr. er heimilt að selja heitt vatn til einstakra notenda skv. 
rúmmetramæli. Á þetta við um stærri notendur og þegar vatn er notað til annars en húshit- 
unar. Hitaveitan setur upp slíka mæla, ef þurfa þykir og sér um viðhald og endurnýjun 
þeirra. 

Hjá notendum er kaupa vatn skv. rúmmetramæli, er heimlt að innheimta mælaleigu. 

Gjald fyrir hvern rúmmetra vatns skal vera kr. 2,80. 

Mælaleiga fyrir hvern mánuð skal vera sem hér segir: 

Fyrir Mæla 4" ........... kr. 25,65 pr. mán. 
Fyrir Mæla 1202" ........ kr. 57,10 pr. mán. 
Fyrir mæla 3" og stærri ...........0.00.0 00 kr. 115,45 pr. mán. 

10. gr. orðist svo: 

Hitaveita Sauðárkróks 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 
þriggja daga fyrirvara. 

Allan kostnað við lokun og opnun á ný, greiðir sá sem í vanskilum er. Gjaldið skal vera 
það sama og fyrir 2 mín./lítra á mánuði skv. 4. gr. í hvert skipti. 

Eftirlitsmanni Hitaveitu Sauðárkróks skal hvenær sem er frjáls aðgangur að öllum 

hitakerfum sem tengd eru við hitaveituna. Er húseiganda skylt að hlíta tafarlaust fyrirmælum 
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hans um viðgerðir á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun heita 
vatnsins. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem samþykkt er af bæjarstjórn Sauðárkróks, staðfestist hér 
með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, til að öðlast gildi 5. nóv. 1981 með tilvísun 
til auglýsingar nr. 619/1981 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið 24. nóvember 1981. 

F. h.r. 
Páll Flygenring. 

  

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 770. 24. nóvember 1981. 

AUGLYSING 
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. 275,00 á mánuði fyrir hvern mínútulítra á hámarksstillingu hemils. 
Vatnsgjald skv. vatnsmæli kr. 13,50 fyrir hvern rúmmetra vatns. 
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 5. nóv. 1981 með tilvísun til auglýsingar nr. 619/1981 
og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 24. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 771. 24. nóvember 1981. 

AUGLYSING 
um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Ólafsfjarðar nr. 368 5. ágúst 1975, með síðari 

breytingum. 

4. gr. orðist svo: 
Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 

a. Fastagjald kr. 36,50 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 

b. Vatnsgjald kr. 61,25 á mánuði fyrir hvern mínútulítra í hámarksstillingu hemils. 
6. gr. orðist svo: 
Heimæðargjald Hitaveitu Ólafsfjarðar skal vera sem hér segir, fyrir eina heimæð: 

Fyrir hús allt að 400 m? að utanmáli kr. 3 800,00 og síðan kr. 7,60 fyrir hvern m? þar 
yfir.
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Gjaldskrárbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 

til að öðlast gildi 5. nóv. 1981 með tilvísun til auglýsingar nr. 619/1981 og birtist til eftir- 
breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 24. nóvember 1981. 

F. h. r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

24. nóvember 1981. Nr. 772. 

AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Hríseyjarhrepps nr. 322 8. nóvember 1973, með 

síðari breytingum. 

l. gr. orðist þannig: 
Hitaveitan tekur leigu af hemlum og skal hún vera kr. 50,90 á hemil á mánuði. 
Vatnsgjald er kr. 91,55 fyrir hvern lítra á mínútu á mánuði. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, 

staðfestist hér með til að öðlast gildi 5. nóv. 1981 með tilvísun til auglýsingar nr. 619/1981 
og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 24. nóvember 1981. 

F.h.r. 
Páll Flygenring. 

  

Guðrún Skúladóttir. 

24. nóvember 1981. , Nr. 773. 

AUGLYSING 

um breyting á gjaldskrá Hitaveitu Dalvíkur nr. 284 11. desember 1970, með síðari 

breytingum. 

4. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 

1. Fastagjald á mánuði verði kr. 20,60 fyrir hvern aðalhemil. 

Vatnsgjald verði kr. 58,00 fyrir hvern mínútulítra í hámarksstillingu hemils. 9)
 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, 
staðfestist hér með til að öðlast gildi 5. nóv. 1981 með tilvísun til auglýsingar nr. 619/1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 24. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir.
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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. 264,70 fyrir hvern mínútulítra á mánuði. 

B) Samkvæmt vatnsmæli kr. 13,20 fyrir hvern rúmmetra vatns. 

Þegar um afnot af heitu vatni er að ræða til annars en húshitunar og/eða neysluvatns- 

nota 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 = 9452,00 # 10,40 X V 
B-líður: H = 14 179,00 # 15,40 < V 

Ha 
C-liður: H = x (9452,00 t 10,40 < V) 

9 452,00 < n # 10,40 < Vn 
11. gr. gjaldskrárinnar, fyrsta málsgrein, orðist þannig: 

Hitaveitugjöld samkvæmt gjaldskránni eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 1. 
okt. 1981, 811 stig. 

  

Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, 
staðfestist hér með til að öðlast gildi 5. nóv. 198 I með tilvísun til auglýsingar nr. 619/1981 og 

birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðunevtið, 24. nóvember 1981. 

F. h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 778. 24. nóvember 1981. 

AUGLYSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Húsavíkur nr. 259 16. júní 1977, með síðari 
breytingum. 

4. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 
a. Fastagjald kr. 33,00 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 

b. Vainsgjald kr. 75,10 á mánuði fyrir hvern mínútulítra í hámarksstillingu hemils. 
c. Vatnsgjald kr. 4,74 pr. m?. 

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 

3ja daga fyrirvara. 

Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá sem í vanskilum er, kr. 78,00 í hvert 
skipti.
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Gjaldskrárbreyting þessi, sem samþykkt er af bæjarstjórn Húsavíkur, staðfestist hér 
með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast gildi 5. nóv. 1981 með tilvísun 
til auglýsingar nr. 619/1981 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Íðnaðurráðuneytið, 24. nóvember 1981. 

F. h.r. 
Páll Flygenring. 

  

Guðrún Skúladóttir. 

24. nóvember 1981. Nr. 776. 

AUGLYSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Reykjahlíðar nr. 231 26. maí 1977, með síðari 

breytingum. 

5. gr. hljóði þannig: 
Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 

a) Fastagjald kr. 1 200,00 á ári fyrir hvert hús. 
b) Vatnsgjald kr. 5,18 á ári pr. m?. Þó skal reikna hálft gjald af bifreiða- og vélageymslum 

og óupphituðu rými í íbúðarhúsum. Á gjöld þessi leggst söluskattur samkvæmt gildandi 

reglum á hverjum tíma. 
7. gr. hljóði þannig: 
Heimæðagjald Hitaveitu Reykjahlíðar skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 
Hús allt að 400 m? kr. 8 196,00. 

Hús 400—2 000 mö kr. 8 196,00 fyrir 400 m? og kr. 7,07 á hvern rúmmetra þar yfir. 
Hús stærri en 2 000 mö? kr. 19 095,00 fyrir 2 000 mö? og kr. 5,67 á hvern rúmmetra þar 

yfir. 

Öll gjöld í gjaldskrá þessari miðst við utanmál húsa. 
Stofngjald fyrir hvern aðrennslishemil umfram einn á sama inntaki er kr. 1 084,00. 
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 3ja 
daga fyrirvara. 

Allan kostnað við lokun aðrennslis heita vatnsins og opnun á ný greiðir sá sem Í 
vanskilum er, auk kr. 81,00 í hvert skipti. 

Gjaldskrárbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 
tilað öðlast gildi 5. nóv. 1981 með tilvísun til auglýsingar nr. 619/198 1 og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Íðnaðarráðuneytið, 24. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRÁ 
hitaveitu Seyðisfjarðar. 

I. KAFLI 

1. gr. 

Hitaveita Seyðisfjarðar selur afnot af heitu vatni úr veitukerfum þeim, sem gerð hafa 

verið og verða gerð, eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari. 

, 
a gr. 

Hitaveita Seyðisfjarðar lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar þess, í té 

vatnsmagn, er ætla má að nægi til fullrar hitunar enda séu ofnar hússins nægilega stórir, að 
dómi hitaveitunnar. Einnig lætur hitaveitan í té heitt vatn til hitunar neysluvatns. 

II. KAFLI 

3. gr. 

Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt orkumeæli kr. 0,24 fyrir hverja kíló- 

wattstund og jafnframt samkvæmt vatnsmæli kr. 2,17 fyrir hvern rúmmetra vatns. 

Hitaveitu Seyðisfjarðar er heimilt að selja heitt vatn samkvæmt vatnsmæli eingöngu. 

Gjald fyrir hvern rúmmetra vatns er kr. 14,44. 
Þessi gjöld eru miðuð við gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins frá 1. ágúst 1981. 
Framangreind hitaveitugjöld má krefja mánaðarlega. 

4. gr. 

Gjalddagi hitaveitugjalda er við framvísun reikninga eða tilkynningar um reiknings- 
upphæð. Sé reikningurinn 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. 

5. gr. 

Heimæðagjöld fyrir Hitaveitu Seyðisfjarðar skulu vera sem hér segir: 
a) Af öllu húsnæði sem tengist hitaveitu fyrir árslok 1981 og tilheyrir Í. áfanga verksins 

og það húsnæði fyrirhugaðs II. áfanga sem tengist eigi síðar en 6 mán. frá verklokum hans, 
greiðist heimæðagjöld, sem hér segir: 

Lágmarksgjald fyrir mælagrind og fyrstu 300 rúmmetra húsnæðis ........ kr. 9 020,00 

Fyrir hvern rúmmetra húsnæðis fram yfir fyrstu 300 (.........0....... kr. 11,48 

b) Af öllu húsnæði sem síðar tengist viðkomandi áföngum sbr. a) lið greiðist heimæða- 
gjöld, sem hér segir: 
Lágmarksgjald fyrir mælagrind og fyrstu 300 rúmmetra húsnæðis ....... kr. 12 464,00 
Fyrir hvern rúmmetra húsnæðis fram yfir fyrstu 300 ................... kr. 17,00 

Við ákvörðun á rúmmálsstærð húsa skal miðað við fasteignamatsskrá og fyrir hús, sem 
ekki eru skráð í fasteignamati, skal miðað við teikningar húsa. 

Ekki skal greiða rúmmálsgjald af óupphituðu húsnæði í hluta af húsi, svo sem vöru- 
skemmum og öðru óupphituðu rými fram yfir stærð, sem nemur 300 mö. 

6. gr. 

Nú er tengingu heimæðar lokið og er þá heimæðargjaldið gjaldkrætt. Þó er heimilt að 
veita gjaldfrest á hluta heimæðargjalds ef samið er um það á gjalddaga. Í slíkum samningi 
skal kveðið á um vexti af eftirstöðvum gjaldsins.
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7. gr. 

Þegar lokað hefur verið fyrir aðrennsli heita vatnsins til notanda vegna vanskila, skal 
gjald fyrir að opna á ný vera kr. 196,00. 

Heimilt er Hitaveitunni að krefjast greiðslu þessarar áður en opnað er. 

8. gr. 

Hitaveitugjöld skv. 5. og 7. gr. í gjaldskránni eru miðuð vö vísitölu byggingarkostnaðar 
1. okt. 1981 (811 stig). Hitaveitu Seyðisfjarðar er heimilt að hækka orkutaxta í 3. gr. skv. 
hækkun á rafhitunartaxta c. Í í gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins frá 1. ágúst 1981. Allar 
taxta- og gjaldskrárbreytingar skulu hljóta staðfestingu iðnaðarráðuneytisins hverju sinni. 

HI. KAFLI 

9. gr. 

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað húseiganda. 

10. gr. 

Hitaveita Seyðisfjarðar hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð 

viðskiptamanns, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Heimilt er að loka vatnsrennsli að 
húsi, sem hitaveitugjöld eru vangreidd af. 

Fyrirætlun um að loka, ber að tilkynna með 5 daga fyrirvara. 

Eftirlitsmanni Hitaveitu Seyðisfjarðar skal, hvenær sem er, frjáls aðgangur að öllum 
hemlum, mælum, hitagjöfum og vatnsæðum, sem eru í sambandi við veitukerfi Hitaveitu 

Seyðisfjarðar. Er húseiganda skylt að hlíta tafarlaust fyrirmælum hans um viðgerðir á bilun- 
um og sérhverjum ráðstöfunum til að koma í veg fyrir misnotkun heita vatnsins. 

IV. KAFLI 

11. gr. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af Hitaveitu Seyðisfjarðar og sett er sam- 

kvæmt orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967, staðfestist hér með til þess að öðlast gildi 5. nóv. 
1981 og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eita að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri 
gjaldskrá sama efnis nr. 562, 5. október 1981. 

Iðnaðarráðuneytið, 24. nóvember 1981. 

F. h.r. 
Páll Flygenring. 

  

Guðrún Skúladóttir. 

24. nóvember 1981. Nr. 778. 

AUGLYSING 
um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Hafnarhrepps nr. 651 12. desember 1980. 

3. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 
Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt orkumæli kr. 0,21 fyrir hverja kíló- 

wattstund og jafnframt samkvæmt vatnsmæli kr. 2,63 fyrir hvern rúmmetra vatns.
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Hitaveitunni er heimilt að selja heitt vatn samkvæmt vatnsmæli eingöngu. Gjald fyrir 
hvern rúmmetra vatns er kr. 13,53. 

Þar til vatnsmælir hefur verið settur upp og ef vatnsmælir bilar, áætlar hitaveitan orku- 

notkun og vatnsnotkun með hliðsjón af hitaþörf hússins. 

Hitaveitan lætur húseigendum í té aukamæla, ef þess er óskað. 

4. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 
Hitaveitan leigir vatnsmæla og annast viðhald þeirra. Leigan fyrir mæli skal greidd 

jafnhliða gjaldi fyrir afnot heita vatnsins og skal vera fyrir hvern mæli á mánuði: 
a) fyrir mæla til og með 34" ........00.2 000 kr. 84,50 

b) fyrir mæla 1'—2" ............ 22. kr. 169,00 
c) fyrir mæla stærri €n 2" .............0000 0. 338,00 

5. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 

Hitaveitugjöld samkvæmt 3. og 4. grein verða krafin mánaðarlega, þegar eftir mælis- 
álestur. 

Þó er heimilt að láta líða lengri tíma en einn mánuð á milli álestra og fækka gjalddögum. 
Oski notandi þess að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins álestrartíma hita- 

veitunnar og honum gerður sérstakur reikningur, skal hann greiða fyrir það gjald kr. 47,00. 

7. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 
Heimæðagjöld hitaveitunnar skulu vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 
a) Af húsnæði sem tengist hitaveitu eftir að það hefur verið tekið í notkun: 

Rúmmál húss 

(utanmál) Heimæðargjald 

Allt að 300 m? 9 560,00 kr. 
300— 2 000 m? 9 560,00 kr. fyrir 300 m? # 10,42 kr/mð? þar yfir. 

2 000— 6000 m? 27 265,00 kr. fyrir 2 000m?t 8,55 kr/mð þar yfir. 

6 000—-10 000 m3 61 464.00 kr. fyrir 6 000.m? 7,62 kr/m? þar yfir. 
Yfir 10 000 m? 91 931.00 kr. fyrir 10 000 m?s 6,41 kr/mð þar yfir. 

b) Af nýju húsnæði, breytingum og endurbyggingu húsnæðis, sem felur í sér stækkun eða 

breytta notkun og tengist hitaveitu áður en það er tekið í notkun og jafnframt húsnæði 

samkvæmt a) sem ekki tengist hitaveitunni fyrir 1. september 1981 skal greiða, gjald 

samkvæmt a) að viðbættu 30% álagi. 

Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstökum mælum frá hitaveitunni og 

skal þá greiða kr. 1 244,00 í aukagjald fyrir hvern mæli umfram fyrsta. 

Við ákvörðun á rúmmálsstærð húsa skal miðað við fasteignamatsskrá og fyrir hús sem 

ekki eru skráð í fasteignamati, skal miðað við teikningar húsa. 

9. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 

Þegar lokað hefur verið aðrennsli heita vatnsins til notanda vegna vanskila skal gjald 

fyrir að opna á ný vera kr. 155,00. 

Heimilt er hitaveitunni að krefjast greiðslu þessarar áður en opnað er. 

10. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 

Heimæðagjöld samkvæmt gr. 7 eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar, 811 stig. 

Orkugjöld og mælaleiga samkvæmt 3. og 4. gr. eru miðuð við húshitunartaxta Raf- 

magnsveitna ríkisins C. Í eða samsvarandi taxta, en hann er nú 0,28 kr/kWh auk fastagjalds. 

Heimilt er að breyta ofangreindum gjöldum í samræmi við þær breytingar sem verða á 

vísitölu byggingarkostnaðar eða á húshitunartaxta RARIK, enda séu breytingar staðfestar af 

iðnaðarráðuneytinu hverju sinni. 

Miðað við að kostnaður hitunar húsa með hitaveitu fari ekki fram úr kostnaði hitunar 

með rafmagni samkvæmt gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins hverju sinni.
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Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, 
staðfestist hér með til að öðlast gildi 5. nóv. 1981 með tilvísun til auglýsingar nr. 619/1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 24. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

24. nóvember 1981. Nr. 779. 

AUGLÝSING 
um breytingu á gjaldskrá fyrir Fjarhitun Vestmannaeyja nr. 185 26. apríl 1979, 

með síðari breytingum. 

II. KAFLI 

3. gr. 1. málsgr. orðist þannig: 
Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt vatnsmæli kr. 9,92 fyrir hvern rúm- 

metra vatns. 

4. gr. 2. málsgrein orðist þannig: 
Skal notkunargjaldið þá vera 0,21 kr/kWh. miðað við hitafall 40? C. 
6. gr. orðist þannig: 
Fjarhitun leigir vatnsmæla og annast viðhald þeirra. 
Fastagjald fyrir mæli skal greitt jafnhliða gjaldi fyrir vatnsnotkun og skal vera á mánuði: 
a. fyrir mæla allt að 4" ..........%...... kr. 66,00 

b. fyrir mæla alltað 2" ................. 0000 kr. 132,00 

c. fyrir mæla alltað3" .........0........ kr. 264,00 

d. fyrir varmamagnsmæla skal greiða tvöfalt gjald. 

III. KAFLI. 

8. gr. orðist þannig: 
Fyrir öll hús, sem tengd eru fjarrhituninni, skal greiða heimæðargjald, sem skal vera sem 

hér segir fyrir eina heimæð: 
Rúmmál húss 

(utanmál) m? Heimæðargjald 

Allt að 400 kr. 11 000,00. 
400— 2 000 kr. 11 000,00 fyrir 400 mð  8,75 kr/möð þar yfir. 

2 000— 6000 kr.25 000,00 fyrir 2 000 m?  7,50 kr/mð þar yfir. 
6 000—10 000 kr. 55 000,00 fyrir 6 000 m?  6,60 kr/mð þar yfir. 

meira en 10.000 kr. 81 400,00 fyrir 10 000 m?  5,70 kr/mð þar yfir. 
Heimæðagjöld greiðast ekki af bifreiðageymslum. 

9. gr. orðist þannig: 

Ef tengt er við fleiri mæla en einn í sama húsi, skal greiða aukalega fyrir hvern mæli 
umfram þann fyrsta. 

a. fyrir mæli allt að 4" .........0.0.0.0... 0. kr. 1 617,00 

b. fyrir mæli allt að 1/2" .............00 0 kr. 3 234,00 

c. fyrir mæli alltað 3" ...........0.0.. 00... kr. 6 468,00 

B 153
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10. gr. orðist þannig: 
Gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 811 stig. 

13. gr. 3. málsgr. orðist þannig: 
Allan kostnað af lokun og opnun á ný greiðir sá er vanskilum veldur og er gjaldið kr. 

132,00 fyrir hvert skipti. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, 

staðfestist hér með til að öðlast gildi 5. nóv. 1981 með tilvísun til auglýsingar nr. 619/1981 

og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 24. nóvember 1981. 

F. h.r. 
Páll Flygenring.   

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 780. 24. nóvember 1981. 

AUGLÝSING 
um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Flúða og nágrennis nr. 151 14. mars 1977. 

3. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 

Gjöld fyrir notkun heita vatnsins eru sem hér segir: 
a. Fastagjald fyrir gróðurhús fyrir 1 sek.l. kr. 154,75 á mánuði, fastagjald fyrir meiri 

notkun en Í sek.l. skal vera samsvarandi eftir vatnsmagni. Fyrir önnur hús kr. 99,00. 
b. Vatnsgjald fyrir gróðurhús kr. 11,54 á mánuði og kr. 54,95 á mánuði fyrir önnur hús 

fyrir hvern mínútulítra. 

c. Þeir sem taka vatn gegnum hemil gróðurhúsa til hitunar á pökkunar- og geymslu- 
húsnæði, skulu greiða fastagjald sem hér segir: Fyrir hvern rúmmetra kr. 0,45 á mánuði.- 

Á gjöld þessi leggst söluskattur eftir gildandi reglum á hverjum tíma. 

5. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 

Heimæðargjald Hitaveitu Flúða skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

Hús allt að 300 mö að utanmáli kr. 6 912,00. Hús 300 mö? til 2 000 m? að utanmáli kr. 

6 912,00 fyrir 300 mð og kr. 5,12 á hvern rúmmetra þar yfir. Hús stærri en 2 000 m? að 
utanmáli kr. 15 798,00 fyrir 2 000 m? og kr. 4,35 á hvern rúmmetra þar yfir. 

Stofngjald fyrir aðrennslishemil umfram einn á sama inntaki er kr. 888,00. 

Heimæðagjöld á gróðurhús skulu vera þannig: 

Gróðurhús að 200 m? skal greiða kr. 6 912,00. Gróðurhús stærri en 200 m? skal greiða 
kr. 6 912,00 fyrir 200 m? og kr. 11,40 fyrir hvern fermetra umfram 200 m?. 
6. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 
Gjöld skv. 3. gr. og 5. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 811 stig. Er 

hitaveitunefnd heimilt að breyta þeim í samræmi við þær breytingar, sem á nefndri 

vísitölu verða. 

9. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 
Hitaveita Flúða hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð notanda, 

sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun ber að tilkynna með þriggja 

daga fyrirvara. Allan kostnað við lokun og opnun á ný greðir sá sem í vanskilum er, kr. 

110,00 í hvert skipti.
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Gjaldskrárbreyting þessi sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, 
staðfestist hér með til að öðlast gildi 5. nóv. 1981 með tilvísun til auglýsingar nr. 
619/1981 og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 24. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir. 

24. nóvember 1981. . Nr. 781. 

AUGLYSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Laugaráss nr. 277 1. júlí 1976 með síðari breytingum. 

5. gr. orðist þannig: 
Gjöld fyrir dreifingu heita vatnsins eru sem hér segir: 

1. Vatnsgjöld. 

a) Garðyrkjustöðvar kr. 19,56 fyrir hvern mínútulítra á mánuði. Meðan hemlar eru 
ekki komnir á íbúðarhús garðyrkjubænda, og vatn, sem notað er til upphitunar 
þeirra, er tekið af því vatni, sem garðyrkjustöðin fær í heild, samkvæmt mælingu, 
skal þar að auki greiða fastagjald af íbúðarhúsum, kr. 0,96 á mánuði af hverjum 
rúmmetra. 

b) Íbúðarhús kr. 104,76 fyrir hvern mínútulítra á mánuði um hemil. 
c) Iðnaðarhús kr. 54,72 fyrir hver mínútulítra á mánuði um hemil. 
d) Meðan hemlar eru ekki komnir á, áætlar hitaveitan vatnsnotkunina og skal vatns- 

gjaldið vera kr. 19,56 á mánuði af hverjum mínútulítra. Þar að auki skal greiða 

fastagjald kr. 1,20 á mánuði af hverjum rúmm. íbúðarhúss og kr. 0,72 á mánuði af 
hverjum rúmm. iðnaðarhúss. Gjöldin miðast við utanmál húsa. 

e) Gjöld fyrir heitt vatn til annarra nota, en að framan greinir, ákveður hitav..tunefnd 

hverju sinni með hliðsjón af gjaldskrá þessari. 
. Hemlagjöld. 

a) Fyrir hemla allt að 34" kr. 74,52 á mánuði. 

b) Fyrir hemla 1"—2" kr. 132,36 á mánuði. 
c) Fyrir hemla 3" og stærri kr. 236,90 á mánuði. 

3. Gefa má hlutfallslegan afslátt af hitaveitugjöldum, ef notandi vill láta loka fyrir vatnið 
að vetri til, þó ekki fyrir skemmri tíma en 3 mánuði samfellt. 

7. gr. 'orðist þannig: 

Heimæðagjöld hitaveitunnar skal miða við heildarrúmmál húsa og vera sem hér segir 
fyrir eina heimæð: 

Hús allt að 400 rúmm. kr. 14 400,00 og kr. 10,75 af hverjum rúmm. þar fram yfir. 

Heimæðagjöld gróðurhúsa skulu vera kr. 19 850,00 af sekl. 

Heimæðargjald skal greiða, þegar heimæð hefur verið lögð og áður en hún tengist 
hitakerfi hússins. 

Stofngjald fyrir hvern aðrennslishemil umfram einn á sama inntaki er kr. 1 200,00. 

9. gr. orðist þannig: 

Hitaveitan hefur rétt til að loka fyrir rennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð notanda, 

sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun skal tilkynna á sannanlegan hátt 
með 7 daga fyrirvara. Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá, sem vanskilum 

veldur, kr. 300,00 hverju sinni. 

NS
)
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Gjaldskrárbreyting þessi er hér með staðfest samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 
1967 til að öðlast gildi 5. nóv. 1981 með tilvísun til auglýsingar nr. 619/1981 og birtist til 
eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 24. nóvember 1981. 

F.h.r. 
Páll Flygenring.   

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 782. 24. nóvember 1981. 

GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Eyra. 

I KAFLI 

1. gr. 

Hitaveitan selur afnot af heitu vatni úr veitukerfum þeim sem gerð hafa verið og verða 
gerð eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari. 

2. gr. 

Hitaveitan lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar, í té vatnsmagn, er 

ætla má að nægi til fullrar hitunar enda séu ofnar hússins nægilega stórir, að dómi hita- 
veitunnar. 

Verður vatnsrennsli að húsinu takmarkað um hemla eftir því sem þörf krefur, og er 
starfsmönnum hitaveitunnar einum heimilt að breyta stillingu þeirra. 

II. KAFLI 
3. gr. 

Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt vatnsmæli kr. 10,80 fyrir hvern rúmmetra 
vatns. 

Þar til vatnsmælir hefur verið settur upp, og ef vatnsmælir bilar, áætlar hitaveitan 

vatnsnotkunina með hliðsjón af hitaþörf hússins. Hitaveitan lætur húseigendum í té auka- 

mæla, ef þess er óskað. 
4. gr. 

Jafnhliða gjaldi fyrir vatnsnotkun innheimtist fyrir hvern mæli á mánuði eftirfarandi 
fastagjald: . 

a) fyrir mæla til og með 34" .............. kr. 75,60 
b) fyrir mæla 1" til2" .............0 00. kr. 151,20 
c) fyrir mæla 3" eða stærri ................00 00. kr. 302,40 

5. gr. 

Hitaveitugjöld samkvæmt 3. og 4. grein verða krafin mánaðarlega, þegar eftir mælis- 

álestur. 
Þó er heimilt að láta líða lengri tíma en einn mánuð á milli álestra og/eða fækka 

gjalddögum. 
Óski notandi þess að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins álestrartíma hita- 

veitunnar og honum gerður sérstakur reikningur, skal hann greiða fyrir það gjald kr. 54.00.
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6. gr. 

Gjalddagi hitaveitugjalda er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupp- 

hæð. 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 21 dags frá 
gjalddaga. 

7. gr. 

Heimæðagjöld hitaveitunnar skulu vera sem hér segir fyrir hverja heimæð: 
Rúmmál húsa 
(utanmál) Heimæðagjald 

Allt að 500 m3 kr. 8 100,00 * 16,20 kr/m? 
500—2 000 m? kr. 16 200,00 fyrir 500 m? t 16,20 kr/mð? þar yfir. 
2000—6000 m?  kr.32 400,00 fyrir 2000 m?t 8,10 kr/m? þar yfir. 

Meira en 6000 m? kr. 64 800,00 fyrir 6000 m?  6,48 kr/mð þar yfir. 

Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstökum mælum frá hitaveitunni og skal 
þá greiða kr. 1 512,00 í aukagjald fyrir hvern mæli umfram þann fyrsta. 

8. gr. 

Hitaveitugjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 

1. okt. 1981 ($11 stig). 
Hitaveitunni er heimilt að breyta gjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, þó ekki meira 

en nemur breytingum, sem á nefndri vísitölu verða, enda séu breytingar staðfestar af iðnað- 
arráðuneytinu hverju sinni. 

9. gr. 

Nú er tengingu heimæðar lokið og er þá heimæðargjaldið gjaldkrætt. Þó er heimilt að 

veita gjaldfrest allt að 2 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 viðskipta- 
manns, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Heimilt er að loka vatnsrennsli að húsi, sem 

hitaveitugjöld eru vangreidd af. 
Fyrirætlun um að loka ber að tilkynna með 5 daga fyrirvara. Allan kostnað af lokun og 

opnun á ný greiðir sá sem vanskilum veldur, kr. 108,00 hverju sinni. 

12. gr. 

Eftirlitsmanni hitaveitunnar skal hvenær sem er, frjáls aðgangur að öllum mælum, 
hitagjöfum og vatnsæðum, sem eru í sambandi við hitaveituna. 

Er húseiganda skylt að hlíta fyrirmælum hans um viðgerðir á bilunum og sérhverjum 
ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun heita vatnsins. 

Gjaldskrá þessi sem samþykkt er af stjórn Hitaveitu Eyra er hér með staðfest sam- 

kvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast gildi 5. nóv. 1981 og birtist til eftir-
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breytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 

560 1. október 1981. 

Iðnaðarráðuneytið, 24. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 783. 24. nóvember 1981. 

GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Selfoss. 

Í 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. 3,35 fyrir hvern rúmmetra vatns. 

2. Um hemil, kr. 917,00 á ári fyrir hvern mínútulítra á hámarksstillingu hemils. 
Minnsta magn vatns sé: fyrir íbúðar-, verslunar- og skrifstofuhúsnæði 0,8 1/mín. fyrir 

hverja 100 mö, en fyrir iðnaðarhúsnæði 0,5 I/mín. fyrir hverja 100 m?. 
Ef vatnsmælir bilar er hitaveitunni heimilt að áætla vatnsnotkun með hliðsjón af fyrri 

notkun og/eða hitaþörf húsnæðis. 

IN Mælaleiga. 

Hitaveitan leigir vatnsmæla og skal leiga fyrir þá innheimt jafnhliða gjaldi fyrir vatns- 
notkun. Hitaveitan ákveður stærð mæla og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, 
sem skal greiða ársleigu af mælum sem hér segir: 

I. Fyrir mæla eða hemla allt að 4" 22.00.0002... kr. 423,00 

2. Fyrir mæla eða hemla frá 1'—2" .........000%. 000. kr. 594,00 

Il Heimæðargjald. 

Heimæðargjald, miðað við heildarrúmmál húsa, er sem hér segir: 

Allt að 400 mö, kr. 8 610,00 
400 til 2 000 m?, kr. 8 610,00 af 400 m? * kr. 7,24 á mö þar yfir að 2 000 mö. 
2 000 m? kr. 20 194,00 kr. 5,90 á m? þar yfir. 

Séu fleiri en eitt hitunarkerfi tengd við heimæðina með mælum frá hitaveitunni, skal 
greiða kr. 1 480,00 aukagjald fyrir hvern mæli umfram hinn fyrsta. 

IV Opnunargjald. 

Hafi gjald samkvæmt þessari gjaldskrá eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið 
fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 86,00 

V Ýmis ákvæði. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum, sé um óskipulagt svæði að ræða, skal 

greiða heimæðargjald samkvæmt kostnaðarreikningi. 

Heimæðargjald skal greitt við umsókn um heimæð. 

Gjaldskrá þessi er hér með staðfest samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, til að
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öðlast gildi 5. nóv. 1981 með tilvísan til auglýsingar nr. 619/1981 og birtist til eftirbreytni 

öllum sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 24. nóvember 1981. 

F. h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

24. nóvember 1981. Nr. 784. 

AUGLYSING 

um breytingu á gjaldskrá fyrir Hitaveitu Hveragerðis nr. 306 9. október 1974, með síðari 

breytingum. 

4. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 
a. Fastagjöld: 

1. Gróðurhús 100 m? og stærri, kr. 99,00 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 

2. Önnur hús kr. 39,20 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 
b. Vatnsgjöld: 

1. Gróðurhús kr. 23,10 á mánuði fyrir hvern mínútulítra. 

2. Önnur hús kr. 66,00 á mánuði fyrir hvern mínútulítra. 

6. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 

Heimæðagjöld (tengigjöld) eru sem hér segir fyrir hverja heimæð: 
Hús allt að 300 mö kr. 9 364,00, 

Hús 300—2 000 mö? kr. 9 364,00 fyrir 300 mö? og kr. 6,90 fyrir hvern mö? þar yfir. 
Hús stærri en 2 000 mö? kr. 21 262,00 fyrir 2 000 m? og kr. 5,80 fyrir hvern mð? þar yfir. 
Stofngjald fyrir hvern aukahemil á sama inntaki er kr. 943,00. 

7. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 
Gjöld skv. 6. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 811 stig. Er hitaveitunefnd 

heimilt að breyta þeim í samræmi við þær breytingar, sem á nefndri vísitölu verða. 

Gjaldskrárbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. $8 29. apríl 1967 
til að öðlast gildi 5. nóv. 1981 með tilvísun til auglýsingar nr. 619/1981 og birtist til eftirb- 

reytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 24. nóvember 1981. 

F.h.r. 
Páll Flygenring.   

Guðrún Skúladóttir. 

24. nóvember 1981. Nr. 785. 

AUGLÝSING 
um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Þorlákshafnar nr. 269 28. maí 1980. 

4. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 

Fyrir afnot af heitu vatni (varmaorku) úr veitukerfi hitaveitunnar skal greiða orkugjald. 

a. Samkvæmt magnhemli kr. 275,30 fyrir hvern mínútulítra á mánuði. 
b. Samkvæmt vatnsmæli kr. 13,78 fyrir hvern rúmmetra vatns.
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7. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 
Heimæðagjöld skal reikna af öllu húsrými á viðkomandi lóð, hvort sem það verður allt 

tengt veitukerfi hitaveitunnar eða ekki. Þó skal ekki reikna heimæðargjald af búpenings- 

húsum á jörðum og lögbýlum nema þeim útihúsum sem tengd verða veitukerfinu, en af þeim 
skal greiða hálft gjald. Heimæðagjöld eru miðuð við þátttöku húseiganda í stofnkostnaði 

veitukerfis hitaveitunnar. 
Heimæðargjald hitaveitunnar skal vera sem hér segir: 

a) Af húsnæði sem tengist hitaveitu eftir að það hefur verið tekið í notkun svo og af þeim 
nýbyggingum sem samþykktar eru fyrir 1. október 1979, skal reikna heimæðargjald 
samkvæmt eftirfarandi jöfnu: 
H = 9 752,00 # 10,64 < V. 
Hér táknar H heimæðargjald í krónum fyrir hverja heimæð og/eða hemlagrind og V 

rúmmál (utanmál) viðkomandi húsnæðis í rúmmetrum. 

b) Af nýju húsnæði og breytingum og endurbyggingu húsnæðis sem felur í sér stækkun eða 
breytta notkun, sem samþykkt er eftir 1. október 1979, skal reikna heimæðargjald 
samkvæmt eftirfarandi jöfnu: 
H = 14 643,00 # 15,90 x< V. 
Hér táknar H heimæðargjald í krónum fyrir hverja heimæð og/eða hemlagrind og V 

rúmmál (utanmál) viðkomandi húsnæðis í rúmmetrum. 

Gjaldskrárbreyting þessi sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, 

staðfestist hér með til að öðlast gildi 5. nóv. 1981 með tilvísun til auglýsingar nr. 619/1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 24. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 786. 24. nóvember 1981. 

AUGLYSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Suðurnesja nr. 390 6. nóvember 1976, með síðari 
breytingum. 

3. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 

Fyrir afnot heita vatnsins skal húseigandi greiða samkvæmt magnhemli kr. 189,55 fyrir 
hvern mínútulítra á mánuði. Þar til hemill hefur verið settur upp eða ef hemiill 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, skv. mæli kr. 9,48 pr. tonn. 
4. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 
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 4" ........00000..00 00 nn. kr. 34,40 

b) fyrir mæla eða hemla 1'—2" ..........%. 0000... kr. 69,00 

c) fyrir mæla eða hemla 3" og stærri ........0.00.00.. 0... kr. 137,75
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7. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 

Heimæðargjald hitaveitunnar skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

Allt að 400 m? kr. 10 959,00. 
400— 2 000 m? kr. 10 959,00 - kr. 8,75 pr. mö þar yfir. 

2 000— 6 000 m? kr. 24 992,00 kr. 7,55 pr. m? þar yfir. 

6 000—10 000 m? kr. 54 993,00 kr. 6,55 pr. mö þar yfir. 

Meira en 10 000 m? kr. 81 166,00  5,70 pr. m? þar yfir. 

Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstöku hemlum frá hitaveitunni og skal 

þá greiða kr. 1 319,00 aukagjald fyrir hvern hemil umfram þann fyrsta. 

11. gr. gjaldskrárinnar síðasta málsgrein orðist þannig: 

Allan kostnað af lokun og opnun greiðir sá, sem vanskilum veldur, kr. 69,00 hverju 

sinni. 

Gjaldskrárbreyting þessi sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, 
staðfestist hér með til að öðlast gildi 5. nóv. 1981 með tilvísun til auglýsingar nr. 619/1981 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 24. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

15. nóvember 1981. Nr. 787. 

GJALDSKRÁ 
Rafmagnsveitu Reykjavíkur. 

1. gr. 

Gjaldskrá þessi gildir fyrir orkuveitusvæði Rafmagnsveitu Reykjavíkur. 

2. gr. 

Lýsing. 

Verð á rafmagni til lýsingar er sem hér segir: 
2.1 0,80 kr./kWh. Lágmarksgjald er 288,00 kr. á ári. 
2.2 4 098,00 kr/kWa í uppsettu afli til úti- og götulýsingar. Lýsing þessi stjórnast af ljós- 
nemabúnaði Rafmagnsveitunnar. Auk orkukostnaðar er allur eðlilegur viðhaldskostnaður 
lýsingarkerfisins innifalinn í verðinu, er notandi greiðir stofnkostnað að fullu. 

3. gr. 
Heimili o. fl. 

Verð á rafmagni til almennrar heimilisnotkunar, svo og til notkunar í sjúkrahúsum 
heilsuverndarstöðvum, vistheimilum, elliheimilum og hliðstæðum stofnunum, til eldunar í 

veitingahúsum og gistihúsum og til súgþurrkunar á heyi, er sem hér segir: 
3.1 0,80 kr./kWh. Lágmarksgjald er 288,00 kr. á ári. 

4. gr. 

Vélar. 

Verð á rafmagni til vélanotkunar er sem hér segir: 
4.1 0,80 kr/kWh. Lágmarksgjald er 288,00 kr. á ári. B1s4
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4.2 

4.3 

0,19 kr/kWh og 958,00 kr/kWa samkvæmt mælingu miðað við 15 mínútna meðalgildi 
afls, enda sé lágmarksafl 30 kW. 

1,20 kr/kWh til vinnuvéla, vinnuljósa og annarrar notkunar við mannvirkjagerð, svo og 
við breytingar á eldri mannvirkjum. Lágmarksgjald er 288,00 kr. á ári. 

5. gr. 
Hitun. 

Verð á rafmagni til hitunar er sem hér segir: 
5.1 

5.2 

5.3 

71 

1.2 

7.3 

0,36 kr/kW'h til húshitunar, en hún er undanþegin verð jöfnunargjaldi og sölugjaldi, og 

0,51 kr/kW'h til annarrar hitunar. Heimilt er að krefjast lágmarksgjalds 5 100,00 kr/a. 
0,19 kr/kW'h til húshitunar, en hún er undanþegin verð jöfnunargjaldi og sölugjaldi, og 

0,27 kr/kWh til annarrar hitunar. Straumur til hitunar samkvæmt þessum lið er rofinn 
tvisvar sinnum á sólarhring, allt að tveim klukkustundum í hvort skipti. 
0,10 kr/k Wh til húshitunar, en hún er undanþegin verðjöfnunargjaldi og sölugjaldi, og 

0,14 kr/kWh til annarrar hitunar. Straumur til hitunar samkvæmt þessum lið er rofinn 
allt að tólf klukkustundum á tímabilinu kl. 09—21. 

6. gr. 

Mælaleiga o. fl. 

Rafmagnsveitan ákveður stærð og gerð mæli- og stjórntækja, sem notuð eru við sölu 

rafmagns. 
Fyrir tæki þau, sem notuð eru við rafmagnssölu, skal ársleiga fyrir hvert tæki vera sem 
hér segir: 

Orkumælir, einfasa ..............0.20 0000 kr. 54,00 

Orkumælir, þrífasa ...............0. 000. kr. 215,00 

Orkumælir, þrífasa með straumspennum ................. 0. kr. 363,00 

Aflmælir 2... kr. 350,00 

Aflmælir með straumspennum .............00..2. 0 kr. 552,00 

Tvígjaldsorkumælir .............0000.. 2... kr. 350,00 
Tvígjaldsorkumælir með straumspennum ...................... kr. 552,00 

Móttökuliði, einpóla ..............%..0.0 00 kr. 242,00 

Móttökuliði, þrípóla ..............000 0000... kr. 350,00 
Leiga skal þó ekki greidd af tækjum, sem notuð eru við rafmagnssölu samkvæmt lið 2.1, 
3.1,4.1 og 4.3. 

Ársleiga fyrir önnur tæki, en að framan greinir, skal vera sem næst 15% af inn- 
kaupsverði tækisins, eftir nánari ákvörðun Rafmagnsveitunnar. 

Leiga skal greidd samtímis rafmagnsgjaldi. 

1. gr. 

Heimtaugagjöld. 

Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug, er tengir húsveitu við veitukerfi 

Rafmagnsveitu Reykjavíkur. Heimtaugargjaldið skal greitt við umsókn. 

Heimtaugar greinast í aðaltaugar og bráðabirgðaheimtaugar. 

Aðalheimtaugar. 

Gjöld fyrir aðalheimtaugar eru eftirfarandi:
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Málstraumur Heimtaugagjöld 

63 ÁA 1-fasa kr. 4 550,00 

63 A 3-fasa kr. 4 930,00 
100 A 3-fasa kr. 7 800,00 
200 A 3-fasa kr. 15 610,00 
315 A 3-fasa kr. 24 590,00 
400 A 3-fasa kr. 31 210,00 
710 A 3-fasa kr. 55 400,00 

1200 A 3-fasa kr. 93 620,00 
Málstraumur heimtaugar, miðast við stærð stofnvara húsveitu. 

Bráðabirgðaheimtaugar. 

7.4 Gjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar eru eftirfarandi: 
Lengdargjald 

Jarðstrengur Loftlína 

Málstraumur Stofngjald kr/m kr/stólpa 

63 A 1-fasa kr. 880,00 131,00 1 659,00 
63 A 3-fasa  kr.1238,00 131,00 1 926,00 

100 A 3-fasa —kr.1311,00 171,00 2 211,00 

Málstraumur heimtaugar miðast við stærð stofnvara húsveitu. 

Lengd jarðstraumsheimtaugar reiknast í heilum metrum frá næsta útitengiskáp, 

eða rofa í spennistöð, að stofnvarkassa eða stofntengikassa í húsveitu. 

Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra innan lóðarmarka í 
jarðstrengsheimtaug og fyrir hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlínuheimtaug. 

7.5 Sé fyrirsjáanlegt, vegna fjarlægðar eða annarra aðstæðna, að kostnaður við lagningu 

heimtaugar verði meiri en 50% hærri en gildandi gjaldskrá segir til um, skal greiða þann 
kostnað, sem umfram 50% er, samkvæmt nánari ákvörðun Rafmagnsveitunnar. 

7.6 Óski eigandi húsveitu eftir, að heimtaug sé lögð, þegar frost er í jörðu, skal hann greiða 
aukagjald samkvæmt nánari ákvörðun Rafmagnsveitunnar. 

7.7 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 henn- 

ar um stærð lóðar og staðsetningar stöðvar. 
7.8 Þegar aðalheimtaug er breytt úr loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug, svo og þegar 

heimtaug er stækkuð, skal greiða fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju heimtaug að 

frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, hvort tveggja miðað við gildandi 

gjaldskrá, þegar breytingin fer fram. 

Ýmis ákvæði. 

8. gr. 

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.
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10. gr. 

Heimilt er að breyta gjaldskrá þessari til samræmis við verðbreytingar, enda miðist 

gjaldskráin ætíð við það, að tekjur Rafmagnsveitunnar standi undir rekstrargjöldum hennar 
svo og aukningum 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 álestrartíma Raf- 

magnsveitunnar, og honum gerður sérstakur reikningur, skal hann greiða fyrir það gjald 
63,00 kr. 

12. gr. 

Fyrir tengingu ásamt afltengingu vegna skammtímanotkunar, svo sem landtengingu 

skipa, skal greiða gjald 118,00 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 118,00 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 23,5% og verðjöfnunargjald 19%, samkvæmt lögum, er innifalið í rafmagns- 

gjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, nema annað sé tekið fram. 

16. gr. 

Rafmagnsveitan leiðbeinir notendum, er þess óska, um val gjaldskrárliða eftir tegund 
notkunar. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og 
orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 samkvæmt reglugerð Rafmagnsveitu Reykjavíkur nr. 451 
20. desember 1977, til að taka gildi 1. nóv. 1981, sbr. auglýsingu ráðuneytisins nr. 618 1981 

um breytingu á gjaldskrám rafveitna. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá Rafmagnsveitu 
Reykjavíkur nr. 534 17. ágúst 1981. 

Iðnaðarráðuneytið, 15. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 788. 22. desember 1981. 

GJALDSKRÁ 
Rafveitu Hafnarfjarðar. 

I. RAFORKA. 

Rafveita Hafnarfjarðar selur raforku á þann hátt og á því verði, er hér segir: 

A. Lýsing. 

1. Götu- og útilýsing. Af uppsettu afli 4 524,00 kr/kWa. Notandi greiði að auki stöfn- 

kostnað og viðhaldskostnað að fullu eftir ákvörðun rafveitunnar. Þó ákveður bæjar-
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stjórn gjald fyrir götulýsingu í Hafnarfirði að fenginni tillögu rafveitunnar, sem gerð skal 

árlega við afgreiðslu fjárhagsáætlunar bæjarins. Lýsingin stjórnast að jafnaði af ljós- 

nema- og fjarstýritækjum rafveitunnar. Henni er heimilt að láta loga á öðrum tímum 

vegna viðgerða, viðhalds og eftirlits á kerfinu. 

. 0,89 kr/kWh. Séu lampar ófasviksjafnaðir er heimilt að hækka orkugjald um 15%. Sjá 

lið 3.5. 

B. Heimlisnotkumn. 

„ 0,89 kr/kWh, til heimilisnota, sjúkrahúsa, heilsuverndarstöðva, vistheimila, elliheimila 

og hliðstæðra stofnana. 

C. Vélar. 

. 0,89 kr/kWh, til véla. 

. 0,21 kr/kWh, og 1 058,00 kr/k Wa, til véla og fyrir iðnaðarhita, eftir mælingu miðað við 

15 mínútna meðalgildi afls, enda sé lágmarksafliiotkun 30 kW. 

„ 1,33 kr/kWh, til vinnuvéla, vinnuljósa og annarrar notkunar við mannvirkjagerð og við 

breytingar á eldri mannvirkjum. 

0,89 kr/kWh, til eldunar í veitingahúsum og gistihúsum, á kæliklefa og kæliborð í 

matvöruverslun og til súgþurrkunar á heyi. 

D. Hitun. 

„ 0,40 kr/kWh, til húshitunar. 

. 0,56 kr/kWh, til iðnaðar og landtengingar við skip. 

. 0,18 kr/kWh, til húshitunar. Rjúfa má strauminn í allt að 3 klst á dag á tímum mesta 

álags rafveitunnar. 
0,30 kr/kWh, iðnaðar. Rjúfa má strauminn í allt að 3 klst. á dag á tímum mesta álags 

rafveitunnar. 
„ 0,11 kr/kWh, til húshitunar. Rjúfa má strauminn í allt að 12 klst. á sólarhring. 

. 0,15 kr/kWh, til iðnaðar. Rjúfa má strauminn frá kl. 08.00—24.00. 

. 0,30 kr/kWh, til hitunar á bílgeymslum og þeim stöðum, þar sem hitunar er aðallega 

þörf að vetri til. Rjúfa má strauminn í allt að 5 klst. á dag á tímum mesta álags raf- 

veitunnar. 
„ 0,43 kr/kWh, til notkunar fyrir leirbrennsluofna. Rjúfa má strauminn á tímabilunum kl. 

10.30—12.30 og kl. 17.00—20.00. 

Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar eru: 

Að vélaafl, götulínur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
Að hiti með rofi valdi ekki auknum aflkaupum hjá rafveitunni utan rofstíma. 

Að notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina. 
Að hitalagnir og öll tæki séu gerð skv. fyrirmælum rafveitunnar og hitatæki fasttengd. 

Að húsnæðið fullnægi þeim lágmarkskröfum um einangrun, sem rafveitan kann að 

setja. 
Að lagðir séu fram fullkomnir útreikningur á hitaþörf þess húsrýmis, er hita skal, eftir 

reglum, er rafveitan hefur sett. 

Að raforkan sé notuð til hitunar með þar til gerðum tækjum, sem breyta henni í 

hitaorku. 
Hjálpartæki, sem sambyggð eru við rafhitatæki og nota verður af öryggisástæðum 

og eðli tækjanna, svo sem rafliðar, rafeindastýringar, vísiljós eða smáhreyflar, sem 

varna yfirhitun á hitaldi tækisins mega vera tengd og sammæld með hitatækinu enda sé
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raforkunotkun þeirra óveruleg. Undir lið D í gjaldskránni falla ekki olíukynditæki, 

miðstöðvardælur, varmadælur eða tæki til varmaflutnings í loftræstikerfum eða loft- 
hitakerfum. 

E. Stórnotkun. 

1. Öll raforkunotkun, enda sé lágmarksaflnotkun minnst 200 kW. 0,15 kr/kWh og 
1 338,00 kr/Wa, 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 liðun- 
um Á tillD 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. kr./mán. 

1. Af einfasa mælum .................0.2 00 7,80 

2. Af þrífasa mælum til og með 80 A ........00000 0000 21,90 
3. Af þrífasa mælum yfir 80 A .......00000 0000 32,20 
4. Af mestumælum ...............2 000. 80,60 

5. Móttökuliði ..........0.0.%...0.0. 0 17,40 
6. Ársleiga eftir önnur mælitæki skal vera sem næst 15% af verði viðkomandi tækis. 

II. HEIMTAUGAGJÖLD. 

2.1 Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug, sem tengir húsveitu við veitukerfi 
Rafveitu Hafnarfjarðar. 

2.2 Heimtaugargjald skal greitt við umsókn. 
2.3 Aðalheimtaug. Gjald fyrir aðalheimtaug og breytingu á heimtaug skal greitt samkvæmt 

eftirfarandi töflu: 
Lottlínuheimtaug Einfasaheim- 

Málstraumur Jarðstrengur breytt í jarð- taug 63 A 

stofnvara Heimtaugargjald strengsheimtaug aukin í 3X6 A 

kr. kr. kr. 
220 V kerfi 

63 A I-fasa ........ 4 440,00 1 341,00 
63 A 3-fasa ........ 4 760,00 1671,00 - 870,00 

100 A 3-fasa -....... 6 540,00 2113,00 
200 A 3-fasa -....... 11 360,00 
300 A 3-fasa ........ 16 180,00 

380 V kerfi 
63 A 1-fasa ........ 4 440,00 1341,00 
63 A 3-fasa ........ 4 810,00 1 671,00 1 700,00 

100 A 3-fasa ........ 7 620,00 3 626,00 
200 A 3-fasa ........ 15 240,00 
300 A 3-fasa ........ 22 870,00 
400 A 3-fasa ........ 30 470,00 
600 A 3-fasa ........ 45 700,00 
900 A 3-fasa ........ 68 550,00 

1200 A 3-fasa ........ 91 400,00
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2.4 Gjald fyrir heimtaugar með meiri flutningsgetu en taflan tilgreinir, reiknast í réttu 
hlutfalli við 300 A heimtaug í 220 V kerfi og 1 200 A heimtaug í 380 V kerfi. 

2.5 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. 
2.6 Óski húseigandi eftir að flutningsgeta heimtaugar verði aukin, skal húseigandi 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. 

2.7 Ef breyta þarf loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug vegna óska húseiganda eða vegna 
breytingar á stofnlínu í götu skal húseigandi greiða heimtaugargjald skv. töflu. Hús- 
eigandi 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 3 x 220 V notendakerfi er breytt 
í 3 x 380/220 V kerfi, kostar rafveitan breytingu á heimtaug, en þó ekki breytingu á 
loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug. Húseigandi skal kosta breytingu á stofntaug 
innan húss, sem þessu kann að vera samfara og taka á sig annan kostnað er af þessu 
kann að stafa. 

2.10 Bráðabirgðaheimtaugar. 
Heimtaugagjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar fyrir byggingarstaði skulu greidd sam- 
kvæmt eftirfarandi töflu: 

Lengdargjald 

Málstraumur Stofngjald Jarðstrengur Loftlína 

stofnvara kr. kr/m kr/stólpa 

63 A 1-fasa ......... 859,00 128,00 1 620,00 

63 A 3-fasa -........ 1 209,00 128,00 1 880,00 

100 A 3-fasa ......... 1 280,00 167,00 2158,00 

2.11 Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram $ metra í jarðstrengsheimtaug frá 
tengistað við húsveitu að útitengiskáp eða rofa í dreifistöð og fyrir hvern stólpa í 
loftlínuheimtaug. 

2.12 Sé fyrirsjáanlegt vegna fjarlægðar eða annarra aðstæðna, að kostnaður við lagningu 
bráðabirgðaheimtaugar verði meira en 50% hærri en gildandi gjaldskrá segir til um, 
skal greiða þann kostnað, sem umfram 50% er, samkvæmt nánari ákvörðun Raf- 
veitunnar. 

2.13 Ef hluti af bráðabirgðaheimtaug nýtist með óbreyttri legu sem aðalheimtaug, reiknast 
ekki lengdargjald af þeim hluta. 

2.20 Varðandi aðalheimtaug og bráðabirgðaheimtaugar. 
2.21 Sé um óskipulagt svæði að ræða eða aðstæður óvenjulegar að því er varðar fjarlægð 

húsveitu frá veitukerfi eða fyrirhugaða raforkunotkun húsveitunnar, skal heimtaugar- 

gjald ákveðast samkvæmt sérstökum samningi hverju sinni. 

2.22 Óski húseigandi húsveitu eftir, að heimtaug sé lögð, þegar frost er í jörðu, skal hann 
greiða aukagjald samkvæmt nánari ákvörðun Rafveitunnar. 

2.23 Fyrir tengingu vegna skammtímanotkunar svo sem landtengingar skipa eða tengikassa, 
skal greiða gjald kr. 139,00. Fari tenging fram utan venjulegs vinnutíma skal greiða 

gjald kr. 300,00.
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3.1 

3.2 

3.3 
34 

3.5 

3.6 

II. ÝMIS ÁKVÆÐI. 

Hafi gjald fyrir raforku ekki verið greitt svo að til lokunar hafi komið, skal taka gjald 
fyrir enduropnun veitunnar kr. 131,00. 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 tafarlaust og 
verður hún ekki enduropnuð fyrr en notandi hefur greitt gjald til rafveitunnar kr. 

131,00 og sett viðeigandi vör. 
Sé opnað utan venjulegs vinnutíma skal taka tvöfalt gjald. 

Ef launafl nemur 48% eða meira af mesta útteknu raunafli á ári, miðað við 15 mínútna 

meðalgildi afls (raunstuðull 0,9) er heimilt að hækka afl og orkugjald um 15%. 
Við fasviksjöfnun skal viðhafa raðtengingu (duo-tengingu) eða samhliðatengingu með 
sperru fyrir 1050 Hz. 
Breytist innkaupsverð á raforku er rafveitunefnd heimilt að breyta gjaldskrárliðum 
gjaldskrár þessarar til samræmis um allt að 48% af þeirri breytingu. Breytist kaupgjald 
hjá Rafveitu Hafnarfjarðar frá 1. janúar 1979 hvort heldur er vegna breytingar á 
grunnkaupi, kaupgjaldsvísitölu eða vegna samninga, er rafveitunefnd heimilt að breyta 

gjaldskrárliðum gjaldskrár þessarar til samræmis um allt að #“s af þeirri breytingu. 
Sölugjald 23,5% og 19% verðjöfnunargjald til að bæta fjárhag Rafmagnsveita ríkisins 

og Orkubús Vestfjarða, samtals 42,5% eru innifalin í rafmagnsgjöldum, sem um ræðir 
í 1. kafla gjaldskrár þessarar, nema í töxtunum D1, D3, DS og D7. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og 

orkul ögum nr. 58 29. apríl 1967 til að taka gildi 5. nóvember 1981, sbr. auglýsingu ráðu- 

neytisins nr. 623/1981 um breytingu á gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar nr. 540 21. ágúst 

1981, þó þannig að ákvæði kafla Il Heimtaugagjöld öðlast gildi við birtingu gjaldskrár 

þessarar. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 540 21. ágúst 1981. 

Iðnaðarráðuneytið, 22. desember 1981. 

F.h.r. 
Páll Flygenring. 

  

Guðrún Skúladóttir. 
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Rafveitu Akraness. 

Tafla 1. Orku- og aflverð, fastagjöld, mæla- og rofaleiga. 

Númer Fastar greiðslur í krónum 

Gjald- Orkuverð - 

skrárl. Heiti gjaldskrárliða kr/kWst. Daggreiðslur Arsgreiðslur 

A-LÝSING 
A.1. Með fastagjaldi ...................0 1.03 0.05 18.25 

A.2. Án fastagjalds .........0..0.0. 0. 2,73 

B-HEIMILISNOTKUN OG FL. 
B.1. Heimilisnotkun ............0..0 0 0.78 0.18 65.70 

Mannvirkjagerð Akraneshöfn ................... 1.59
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Númer Fastar greiðslur í krónum 

Gjald- Orkuverð 

skrárl. Heiti gjaldskrárliða kr/kWst. Daggreiðslur Ársgreiðslur 

  

C-VÉLANOTKUN 

  

C.1. Með fastagjaldi .........0.....0.. 1.03 0.60 220.10 
C.2. Með rofi. 1.5 klst. á dag ............00...0.0000.. 0.78 

C.3. Stórnotkun (Afltaxti) .....0.0000. 000... 0.25 2.49 909.80 

D-HÚSHITUN 
D.1. AN rOfS ........000 00 0.49 

D.2. Með rofi 1 1/2 klst. á dag ............0.0......... 0.27 

D.3. Með rofi 2 1/2 klst. á dag ............0 000... 0.25 

D.4. Með rofi 4 1/2 kist. á dag ........0.0.0.. 0... 0.20 

D.5. Með rofi 14 1/2 klst. á dag ......0...0.00.... 0.15 
D.6. Sumarhitun með rofi 3. klst. á dag .............. 0.18 

E-ANNAÐ 
E.1. Sérsamningar ............20. 0. 

E.2. Gatna- og hafnarlýsing .............0.......... 

E.3. Lokun og enduropnun veitu .........0....... 132.00 
MÆLA-OG ROFALEIGA 

10 Einfasa .......0000%.. nn 0.14 51.10 

11 Einfasa með rofa ...........0.. 0... 0.76 277.40 
20 Þrífasa 200... 0.56 204.40 
21 Þrífasa með rofa .............0 00... 1.18 430.70 
24 Þrífasa með 2 rofum .........0000. 00. 1.46 533.00 
30 Þrífasa með aflmæli ..........0.....0 000... 0.90 328,50 

Ákvæði og skýringar með töflu I. 

A. Lýsing. 
A. 1 Til lýsingar, og reiknast fastagjald af stærð húsnæðis í fermetrum. Reikna skal til 

fastagjalds, aðeins helming gólfflatar í göngum og geymslum. Í sjúkrahúsum, elli- 

heimilum og vistheimilum fyrir börn skal reikna hálft fermetragjald, en ákvæði þetta 

nær ekki til starfsmannabústaða þessara stofnana. 
A. 2 Til lýsingar og ýmissa nota, sem ekki verða felld undir aðra liði gjaldskrárinnar. 

B. Heimili og vinnuljós. 
B. 1 Til heimilisnota og reiknast fastagjald af hverju herbergi sem ætlað er til íbúðar, og 

einnig eldhúsi. Herbergi sem er minna en 5 m? reiknast sem hálft. Ef herbergi er 

stærra en 25 m? skal reikna hverja byrjaða 25 m? sem herbergi. 
B. 2 Til véla og vinnuljósa, fyrir hús sem eru í byggingu, einnig til véla við Akraneshöfn. 

Eftir þessum lið má einnig selja raforku um tengla við Akraneshöfn. Gjaldið miðast 

við hverja byrjaða 12 tíma og allt að 40% ástimplaðri flutningsgetu tengla er verða 
3x332 A. og 3X<50 A. 220 V. 

C. Vélar. 

C. 1 Til véla og tækja í iðnaði, verslun og þjónustugreinum. Fastagjald reiknast á hvert 

kW. í ástimpluðu rafafli fastra vinnuvéla. Eftir þessum lið má einnig selja raforku án 

fastagjalds til eldunar og þvottatækja í sjúkrahúsum, elliheimilum, vistheimilum tyrir 

börn og gisti- og veitingahúsa. 
C. 2 Til véla í matvælaiðnaði, þar sem uppsett afl fastra vinnuvéla er yfir 40 kW. og árlegur 

nýtingartími eigi skemmri en 1200 klst. á hvert uppsett kW þeirra. Rafveitan áskilur 
B 155
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C. 

D. 

sér rétt til að rjúfa strauminn í allt að 1'/2 klst. á dag á tíma mesta álags. Eftir þessum 
lið má einnig selja raforku til rafsuðu málma. 

3 Til atvinnutækja með meira en 40 kW ársafl. Gjaldstofn fastagjalds er aflúttak í 

kílóvöttum. Ársafl reiknast hæsta meðalafl í 15 mín. 

D. Hitun. 

- 3 Eftir þessum lið má einnig selja raforku með blönduðu rofi, þannig að hluti notkunar 

sé rotin í 14!/2 klst. á sólarhring, en á móti sé a. m. k. jafn mikið afl órofið. 
6 Fyrir notkun sem eingöngu fer fram á tímabilinu frá 1. maí til 15. okt. ár hvert. Einnig 

má selja eftir þessum lið orku sem rafveitunni er heimilt að rjúfa að vild. 

E. Annað. 
1 Ef sérstaklega stendur á getur notandi leitað eftir sérstökum samningi um raforku- 

kaup. Rafveitustjóra er heimilt að leyfa tengingu einstakra tækja við kerfi rafveitunn- 
ar án mælis, um stundarsakir, að því tilskildu að greiðsla komi fyrir í samræmi við 
áætlaða notkun tækisins. 
Bæjarstjórn ákveður greiðslur fyrir gatna- og hafnarlýsingu að fengnu áliti Rafveitu- 

nefndar. 

3 Hafi gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari ekki verið greidd svo að til lokunnar veitu hafi 
komið, skal taka gjald fyrir enduropnun samkvæmt þessum lið. Ef við skoðun finnast 

óleyfileg eða of stór vör í veitu skal henni lokað tafarlaust og ekki má opna hana aftur 
fyrr en úr hefur verið bætt og gjald samkvæmt þessum lið greitt á skrifstofu raf- 
veitunnar. 

(N
S)
 

Öll sala raforku til hitunar er háð ákvörðun rafveitustjóra og rafveitunefndar m. a. með 
tilliti til: 

a. 

b. 

c. 

d. 

Að raforka sé aflögu vegna almennrar notkunar (forgangsorka). 

Að vélaafl, spennar og rafstrengir þoli álagið. 
Verðlags og hagkvæmni slíkrar sölu og miðast verðið við útsöluverð diselolíu á hverjum 

tíma. 

Að straumur sé rofinn á tilskildum tíma með sjálfvirkum búnaði og kosti notandann 

tengingu slíks búnaðar og greiði leigu af honum. 

Að tæki, lagnir og allur hitabúnaður sé samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, og settum 

reglum. Ofnar séu fasttengdir, hafi rofa og hitastilla. 

- Að notkun sé eigi minni en 6000 kWst. á ári. Undanþegin þessu ákvæði er liður D. 1. Ef 

notkun er minni er rafveitunni heimilt að krefjast gjalds fyrir 6000 kWst. á ári, eða færa 

notkunina yfir á lið D. |. 

Að notendur fái skriflegt leyfi (hitaleyfi) fyrir slíka notkun. Ef tvö ár líða frá útgáfu 

hitaleyfis, en notkun ekki hafin, fellur leyfið úr gildi. 

Mæla- og rofaleiga. 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja og klukkurofa, sem nota skal fyrir 

hverja veitu, og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann. Ef raunstuðull á mælistað 

verður lægri en 0,9 miðað við 15 mínútna meðalgildi afls, er rafveitunni heimilt að miða við 

voltamper (V.A.). Við fasviksjöfnun skal viðhafa raðtengingu (duo-tengingu) eða sam- 
hliðatengingu með sperru fyrir 1050 Hz.
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Tafla 2. Tenging við veitukerfið (heimtaugar). 

Flutningsgeta Tengigjald jarðstrengsh. 

Málstraumur aðalvara miðuð við stærð allt að 15 m eða loftlh. 

Gijaldskrárliður nr. 220 V. kerfi Amp. 380 V. kerfi Amp. aðalvara KVa. allt að 30 m. kr 

201 2x35 1x35 7 2133.00 
202 2x60 160 13 2560,00 
203 3x60 22 3198,00 
204 3x100 3x60 38 4333.00 
205 3x100 66 6320,00 
200 2200 76 7028.00 
207 3350 3x200 132 11002.00 
208 3x350 231 18 026,00 
209 Bráðabirgðaheimt. 1x35 Amp. 792,00 
210 Bráðabirgðaheimt. 3<35 Amp. 1583,00 
211 Bráðabirgðaheimt. 3x60 Amp. 2714.00 
212 Tenging við Akraneshöfn 102,00 

Tafla 3. Tenging við veitukerfið (spennistöð). 

Gijaldskrárliður nr. Stærð spennis kVa. Tengigjald kr. 

301 150 14 665,00 

302 300 27 439,00 

303 lo 500 44 425,00 

3.04 600 52 918,00 

305 200 800 69 910,00 

Ákvæði og skýringar með töflu 2 og 3. 
a. Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar eða spennistöðvar fyrir húsveitu. 
b. Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við stíg eða götu stystu greiðfæru leið að 

varkassa eða töflu. Yfirlengdargjald jarðstrengs reiknast á hvern metra umfram fyrstu 15 
m þannig: Yj=(97,000,17xk VA) kr/m og yfirlengd loftlínu umfram fyrstu 30 metr- 
ana Yj=(65,0040,12<kKVA) kr/m að viðbættum kr. 1 154,00 á hvern stólpa í umtram- 

línu. 
c. Óski húseigandi eftir að flutningsgeta heimtaugar verði aukin skal greiða fullt gjald fyrir 

hina nýju heimtaug að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri, hvorutveggja miðað við gild- 
andi gjaldskrá, þegar breytingin er gerð. Húseigandi skal kosta breytingar á stofntaug 
innanhúss, sem þessu kann að vera samfara og taka á sig annan kostnað er af þessu leiðir. 

d. Tengigjald samkvæmt töflu 3 skal reikna þegar spennistöð er byggð að mestu éða öllu 
leyti í þágu eins notanda. Skal notandi leggja til lóð eða húsnæði fyrir stöðina, eftir því 
sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra. Húsnæðið skal fullnægja öllum kröfum 

um gerð spennistöðvarhúsa. Kostnaður notanda við gerð húsnæðis kemur til frádráttar 

tengigjaldi. Þó aldrei meir en tengigjaldi nemur. 
e. Þessi gjaldskrá tengigjalda gildir í skipulögðum hverfum innan Akraneskaupstaðar. Í 

óskipulögðum hverfum greiðist tengigjald samkvæmt kostnaði. Tengigjald fellur í 
gjalddaga þegar setningu heimtaugar eða byggingu spennistöðvar er lokið. 

Ýmis ákvæði. 
Hækki innkaupsverð á raforku er Rafveitunefnd heimilt að hækka gjaldskrá þessa um 

allt að 60% af þeirri hækkun. Breyting og hækkun gjaldskrár samkvæmt ofanrituðu, er því 
aðeins gild að komi til samþykki iðnaðarráðuneytisins.
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Sölugjald 23,5% og verðjöfnunargjald 19% samkvæmt lögum, eru innifalin í rafmagns- 

gjöldum samkvæmt töflu 1 í gjaldskrá þessari, nema á liðum D (húshitun), sem eru undan- 
þegnir gjöldum þessum. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orkulögum 
nr. 58 29. apríl 1967 staðfestist hér með til að taka gildi 5. nóv. 1981, sbr. auglýsingu 

ráðuneytisins nr. 622, 1981 um breytingu á gjaldskrám rafveitna, og birtist til eftirbreytni 
öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 546 21. 
ágúst 1981. 

Iðnaðarráðuneytið, 24. nóvember 1981. 

F.h.r. 
Páll Flygenring.   

Guðrún Skúladóttir. 
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GJALDSKRÁ 

Rafveitu Borgarness. 

Í gjaldskrá þessari eru taxtar reiknaðir í gjaldstigum, g. 

Frá og með 1. ágúst 1981 er verðgildi gjaldstigs: 1 g = 0,72 kr. 

Skammstafanir: 

kw = kílówatt = afl, h = klukkustund, kwh = kílówattstund orka, d = dagur, a = ár = 365 

d. g = gjaldstig, kr. = krónur. 

I. KAFLI 

RAFMAGNSSALA. 

Aflverð og fastagjöld 

Orkuverð Arsgreiðslur 

Gjaldskrárliður g/kwh kr/kwh g/a kr/a 

Al (Lýsing) -...... 1 v,72 30 22,04 á fermetra, skilyrt notk. 

A2 2 1,44 lágmark 1200 kwh/a 
A3F 3 2,16 

B1 (Heimili) ....... | 0,72 180 129,95 á herbergi, skilyrt notk. 
Cl (Vélar) ........ 1 0,72 600 432,80 á kw, ástimpluð 

C2 0,3 0,22 1600 1 155,00 á árskílówatt 

g/kwh kr/kwh kr/kwh 

DI Húshitun ....... 0,603 0,44 Án rofs „0,62 til annarra nota 
D2 0,336 0.24 Rof 1,5 h/d.0,35 til annarra nota 

D3  — 0,316 0,23 Rof 2,5 h/d,0,32 til annarra nota 

DA 0,257 0,19 Rof 45 h/d,0,26 til annarra nota 

DS  — 0,178 0,13 Rof 14,6 h/d „0,18 til annarra nota 

Til annarra nota en húshitunar bætist verðjöfnunar- og sölugjald við taxta Dl—S5, 

samtals 42.5%.
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E. Sérákvæði um rafmagnssölu. 

Þegar sérstaklega stendur á, er rafveitustjóra heimilt, að tilskildu samþykki rafveitu- 

nefndar, 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 g/kwh, sem jafngildir nú 0,60 g/kwh. 
Raforka til vinnulagna fellur undir taxta A3. 

F. Mæla- og rofagjöld. 

Árgjöld Daggjöld 

g/a kr/a kr/d 

F1I0 Einfasa mælir ............... 300 217,00 0,59 

Fil Einfasa mælir m.rofa ........ 900 648,00 0,59 

F20 Þrífasa mælir ................ 600 433,00 1,19 

F21 Þrífasa mælir m. rofa ......... 1200 8607,00 2,37 

F30 Aflmælir ................. 2800 2019,00 5,53 

Allir taxtar skulu ennfremur fullnægja þeim nánari skilyrðum sem tilgreind eru í skýr- 
ingum hér á eftir. M. a. koma taxtar Al, A? og B1 ekki til greina nema fullnægt sé til- 

greindum skilyrðum um lágmarksnotkun. 

Skýringar á töxtum: 

Al: Fast árgjald reiknast 30 gjaldstig fyrir hvern fermetra gólfflatar í rými því er lýsa skal. 
Samanlagt flatarmál skal reiknað í heilum fermetrum utanmáls rýmis. Ef flatarmál er 
minna en 40 fermetrar og ársnotkun minni en 1200 kwh koma taxtar A2 eða A3 í stað 

Al. — 40 fermetrar og 1200 kwh jafngildir hér hvort 1200 gjaldstigum. 
A2: Ef ársnotkun er minni en 1200 kwh kemur taxti A3 í stað A2. 
A3: Fyrir ársnotkun minni en 1200 kwh. 
BI: Fast árgjald reiknast 180 gjaldstig 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 samkvæmt Al. Um stærð gólfrýmis og minnstu ársnotkun gilda 

sömu ákvæði og fyrir taxta Al. 

C1: Fast árgjald reiknast 600 gjaldstig á hvert kw rafvéla fyrir föst vinnutæki. Miðað er við 
ástimplað rafafl, samanlagt reiknað í heilum kw. 

C2: Mesta ársálag mælt um mestafl-mæli. 

Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 
D: 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 tilskildum tímum með sjálfvirkum búnaði og kosti not- 

andinn tengingu búnaðarins og greiði leigu af honum skv. ákvæðum um rofagjöld. 

d) að tæki, lagnir og allur hitunarbúnaður sé samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar og 

settum reglum, m. a. ofnar fasttengdir með rofum og hitastillum. 
e) að notkun sé minnst 6000 kwh á ári. 

A-E: a) Ef fasviksstuðull hjá notanda er lægri en 0.85, getur rafveitan krafist þess, að 

notandinn geri ráðstafanir til að hækka stuðulinn á sinn kostnað upp í það gildi en 
greiði að öðrum kosti hærra verð fyrir raforkuna. 

b) 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.



Nr. 790. 1236 24. nóvember 1981. 

c) Taxtar reiknast hér í nýkrónum með þrjá aukastafi fyrir aftan kommu, sem sam- 

svarar einum aukastaf fyrir aura. Allar greiðslur skulu þó standa á heilum tug 
aura. Daggreiðslur fást með því að deila 365 í ársgreiðslur. 

d) Mæli- og rofagjöld reiknast samkvæmt F-lið og bætast við önnur gjöld eins og við 

á í hvert skipti. 

II. KAFLI 

Tengigjöld. 
Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar eða spennistöðvar fyrir húsveitu. Af 

hverri húsveitu, sem tengd er við rafveituna skal greiða tengigjald sem hér segir: 

Flutningsgeta 
Gjald- Málstraumur stofnvara í skv. stærð Tengigjald skv. jöfnu 
skrár- 220 V 380 V stofnvara eða g = 3600 # 130 < KVA Tengigjald 
liður kerfi kerfi spennis Gjaldstig kr. 

A A kVa g 

TI 2x 600 1x 60. 00.22x< 60 = 13 5360 3 867,00 
12 3 x 60 0.38 x 60 = 22 6570 4 739,00 
13 3 X 100 3X 600 00,38X 100 = 38 8 730 6 299.00 
14 3 x 100  0,66 x 100 = 66 12 510 9 024,00 
TS 3 x 200 0,38 x 200 = 76 13 860 9 998,00 
T6 3 X 350 3 < 200 0.66 x< 200 = 132 21420 15452,00 
T7 3 x 350 0,66 X 350 = 231 34 780 25 089,00 
T8 300 44 100 31 812,00 
19 500 11 100 51 290,00 
110 800 111 600 80 506,00 

Fyrir aðrar stærðir stofnvara eða spenna en hér er talið, skal reikna tengigjald eftir sömu 

jöfnu og að ofan, sbr. 3. og 4. dálk. 

Önnur ákvæði: 
a) Um heimtaugar: 

Tengigjaldið miðast við allt að 15 metra 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 (D) = (200 t 3 < KVA) gjaldstig á metra. 
Yfirlengdargjald loftlínu reiknast á hvern metra umfram fyrstu 30 metrana, þannig: 

Y(L) = (40 * 2 < KVA) gjaldstig á metra, að viðbættum 2000 gjaldstigum á hvern stólpa 
í umframlínu. 

b) Um spennistöðvar: 
Tengigjald skal reikna eftir stærð spennis, þegar spennistöð er byggð að mestu eða 

öllu leyti í þágu eins notanda. Skal notandi þá leggja til lóð eða húsnæði fyrir spenni- 

stöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra vegna staðsetningar 

stöðvarinnar. Húsnæðið skal fullnægja að öllu leyti settum skilyrðum um gerð spenni- 
stöðvahúsa. Þegar lóð er lögð til, er það gert rafveitunni að kostnaðarlausu, en kostnaður 
notanda við gerð húsnæðis fyrir spennistöðina kemur til frádráttar tengigjaldi skv. þessari 

gjaldskrá, þó aldrei meiri frádráttur en tengigjaldinu nemur.
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c) Almennt: 
Þessi gjaldskrá tengigjalda gildir í skipulögðum hverfum, en í óskipulögðum hvert- 

um skal greiða tengigjald eftir kostnaðarreikningi heimtaugar eða spennistöðvar. Tengi- 
gjald fellur í gjalddaga þegar sótt er um heimtaug eða spennistöð. Fyrir bráðabirgða- 
heimtaug skal greiða sem svarar 2000 gjaldstigum eða eftir reikningi, ef um verulega 
hærri kostnað er að ræða. 

II. KAFLI 

Opnunargjald. 
Opnunargjald nemur allt að 100 gjaldstigum, en skal standa á heilli krónu. 
Opnunargjaldið greiðist í þessum tilvikum: 
1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið fyrir 

veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun. 
2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað 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 rekst- 

urskostnaði rafveitunnar. Skal þá reikna 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 breytingunni. Skal þá að jafnaði miðað 

við 1. janúar eða 1. júlí, nema sérstakt tilefni sé til breytinga á öðrum tíma. Verðgildi 
gjaldstigs reiknast í krónum með tveimur aukastöfum fyrir aftan kommu, sem jafngildir 
heilum tug aura. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og 

orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að taka gildi 1981, sbr. auglýsingu S. nóv. 1981 nr. 
622/1981 um breytingu á gjaldskrám rafveitna og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga 

að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. $52 21. ágúst 1981. 

Iðnaðarráðuneytið, 24. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir. 
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GJALDSKRÁ 
Orkubús Vestfjarða fyrir raforku. 

ORKU- OG AFLVERÐ, FASTAGJÖLD. 
A. Lýsing. 

1.1. Fast gjald ...........0..000 0. — 27,75 á mán. 
Orkugjald ..............0000 0000 — 3,53 á kWst.
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„ Fast gjald .......0..00. 00 kr 

Flatarmálsgjald ............%0.0 00 — 

Orkugjald ............00 00 — 

. Útilýsing: 
Fast gjald ...........00 00. — 

Orkugjald ..........0.0. 0 — 

„ Útilýsing: 

Fast gjald ...........00. 00 — 

Fast gjald á ljósker .......0.0.0.0 0000 — 

Orkugjald .......00.002 02 — 

. Húsbyggingar: 

Fast gjald ...........00 00 — 

Orkugjald ........00..0 00 — 

B. Heimili. 

„ Fast gjald ......0000.. 0... kr 

Orkugjald ............0000 000 — 

. Notkun til búrekstrar o. fl. í dreifbýli. 

Markmæling: 

Aflgjald lágmark 4 KW (Fastagjald) ................ — 
Aflgjald umfram 4 kW að hámarki 20 kW .......... — 
Orkugjald af allri notkun .........000... 0000... — 
Orkugjald umfram aflstillingu ..................... — 

C. Vélanotkun o. fl. 

„ Fast gjald ...........000 kr 

Flatarmálsgjald ........0..0..0000 000 — 

Orkugjald ............2000 0. — 

„ Fast gjald .....00..0 000 — 

Aflgjald lágmark 3 KW 2... — 
Orkugjald ............0. 00. — 

. Súgþurrkun |. júní—31. október: 
Fast gjald ........0... 0000 — 

Aflgjald 20... — 

Orkugjald .........0..000 00 — 

D. Húshitun. 
„ Fast gjald .......000... 0 kr. 

Aflgjald fyrir uppsett afl ........00000.0 0... — 
Orkugjald ............000 00 — 

Enginn roftími. 
„ Fast gjald ...........0000 00. — 

Aflgjald fyrir uppsett afl ........0.0.00000.0 0... — 

Orkugjald .........0..0.. 0 — 

Roftími allt að 1 klst. á dag. 

Fast gjald ..........0... 000 — 

Aflgjald fyrir uppsett afl ........00..00 0... — 
Orkugjald ........000%. 0. — 

Roftími allt að 3 klst. á dag. 
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27,75 á mán. 
skv. skýringu 

1,91 á kWst. 

21,75 á mán. 

0,95 á kWst. 

27,75 á mán. 

13,88 á mán. 

0,45 á kWst. 

21,75 á mán. 

1,47 á kwst. 

43.19 á mán. 

0,81 á kWst. 

4.840,00 á ári 

657,00 á kW á ári 

0,20 á kWst. 

0,81 á kWst. 

27,75 á mán. 

skv. skýringu 

1,91 á kWst. 
27,75 á mán. 

1 185,00 á kW á ári 
0,37 á kWst. 

27,75 á mán. 

369,00 á kW á ári 

0,15 á kWst. 

27,75 á mán. 

71,82 á kW á ári 

0,76 á kWst. 

27,75 á mán. 

11,82 á kW á ári 

0,60 á kWst. 

27,75 á mán. 

71,82 á kW á ári 

0,28 á kWst.
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4.4. Markmæling: 

Nr. 791. 

Fast gjald ..........00.0000 00 kr 27,7S á mán. 

Aflgjald lágmark 5 kW hámark 20 KW ............. — 596,00 á kW á ári 
Orkugjald af allri notkun ..........0...0 000... — 0,13 á kWst. 

Orkugjald umfram aflstillingu ..................... — 0,81 á kWst. 

Roftími allt að 3 klst. á dag. 

E. Sumar- og næturhitun. 

4.5 Sumarhitun: 

Fast gjald .............0.. 000 kr 27,75 á mán. 

Orkugjald ............00000 000 — 0,16 á kWst. 
4.6. Næturhitun: 

Fast gjald ..............0. 0000 — 27,15 á mán. 

Aflgjald lágmark 2 KW #.....0.0.0%. 00 — 71,82 á kW á ári 
Orkugjald .............. 0000. — 0,16 á kWst. 

Roftími 14 klst. á dag. 

F. Annað. 

5.1. Gjöld yfir lokun og enduropnun veitu 

í hvert skipti ..............0 000. kr. 170,00 
S.2. Sérsamningar. 

1. Flatarmálsgjöld. 

Taxtar 1.2. og 3.1.: 

Verslanir, skrifstofur, vinnustofur o.þ.h. ........... kr 1,08 á m? á mán. 

Gangar, geymslur o.þ.h. .....000000000 00. 

2. Mestaaflsmæling. 

1. Aflmæling miðast við 15 mín. meðalálag. 
2. Gjaldskrárliður 3.2. to

 
>
 

0,54 á m? á mán. 

Gjaldskylt afl hvers almanaksárs er meðaltal fjögurra hæstu álestra, en hjá fisk- 

bræðslum, fiskmjölsverksmiðjum 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 fastviksstuðull hjá notanda er lægri en 0.8 skal hann gera ráðstafanir á sinn kostnað 
til þess að hækka fastviksstuðulinn upp í það gildi. 

Notandi greiðir hærra verð fyrir raforku meðan fastviksstuðullinn er undir 0.8. 

3.2. Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna og annarra tækja, er valda tilfinnanlegum 
truflunum, um lengri tíma eftir aðstæðum hverju sinni. 

4. Götulýsing. 
Orkubú Vestfjarða sér um uppsetningu götulýsingarkerfis samkvæmt óskum notanda, 

sem greiðir stofnkostnað. Viðhald götulýsingar annast Orkubú Vestfjarða á sinn kostnað. 

5. Takmörkun á vali gjaldskrárliða o. fl. 
Þegar um sérstakar aðstæður er að ræða, svo sem tímabundna notkun mikils afls, getur 

Orkubú Vestfjarða takmarkað val notenda við ákveðna gjaldskrárliði eða gert sérstaka 

B 156
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samninga um skilyrði fyrir tengingu. Þar sem framleiðslukostnaður orku er sérstaklega hár, 
svo sem á dísilrafstöðvarsvæðum, eða flutningsgeta og/eða spennuafl er takmarkað, áskilur 

Orkubú Vestfjarða 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 23,5% og 19% verðjöfnunargjald eru innifalin í öllum 

gjaldskrárliðum nema raforku til húshitunar og kWst.-gjaldi í gjaldskrárlið 2.2. 
Gjaldskrárverð breytist til samræmis við söluskattsbreytingar, og/eða breytingar, sem 

kunna að verða gerðar á verðjöfnunargjaldi. 

7. Sérsamningar o. fl. 
7.1. Ef sérstaklega stendur á, getur notandi leitað eftir sérstökum samningi um raforku- 

kaup. Orkubússtjóra er heimilt að leyfa tengingu einstakra tækja við kerfi Orkubúsins 
án mælis um stundarsakir, að því tilskyldu, að greiðsla komi fram í samningi við áætlaða 
notkun tækisins. 

7.2. Orkubúinu er heimilt að áætla notkun á notanda í samræmi við meðalnotkun hans og 
innheimta greiðslur samkvæmt þeirri áætlun. 

8. Heimtaugagjöld í þéttbýli. 
8.1. Heimtaugagjöld 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, svo sem hér segir: 

8.2. Orkubúið ákveður stærð og gerð heimtauga eða spennistöðva fyrir hverja húsveitu. 
8.3. Ein heimtaug er lögð að eign eða eignum á hverri lóð og greiðist heimtaugargjald af 

hverri heimtaug eða spennistöð sem hér segir: 

Varstærð Stofngjald Gjald af yfirlengd 

Amp. Kr. jarðstrengur 

Kr./m. 

63 6 525,00 183,40 

100 10 351,00 228,90 

200 21 529,00 266,50 

300 27 069,00 335,60 

Bráðabirgðaheimtaug greiðist samkvæmt kostnaði. 

8.4. Tengingar með meiri flutningsgetu eða annarri spennu greiðast skv. kostnaði. 

8.5. Lengd jarðstrengsheimtaugar frá lóðarmörkum við götu, stystu greiðfæra leið að var- 

kassa á útvegg götuhliðar hússins. Teljist hagkvæmara að hafa varkassa á innvegg skal 

leita samþykkis Orkubús Vestfjarða um gerð og frágang pípu, sem heimtaugarstren- 

gurinn verður dreginn í. Af jarðstrengsheimtaug 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 götu greiðist ekki yfirlengdargjald. 

8.6. Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja spennistöð að mestu leyti, fyrir einn notanda, 

skal hann leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir 
að dómi Orkubús Vestfjarða, með hliðsjón af tæknilegum aðstæðum hverju sinni. 

Þegar lóð er lögð til, er það gert Orkubúi Vestfjarða að kostnaðarlausu og hlíta ber 
skilmálum þess um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. 

Þegar húsnæði fyrir spennistöð er lagt til, t. d. innan þess húsrýmis er umsækjandi 

hefur til umráða, svo sem í fiskverkunarhúsum, fiskmjölsbræðslum, iðnaðarhúsnæði, 
verslunarhúsnæði o. s. frv., skal staðsetning þess ákveðin með samþykki Orkubús 
Vestfjarða í hverju tilviki og skal húsnæðisaðstaðan fullnægja þeim þörfum sem gerðar
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8.7. 

9.1. 

9.2. 

eru um húsnæði til þessara nota. Húsnæðið — uppsteypt hús — er lagt Orkubúi Vest- 
fjarða 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 
heimtaugagjaldskrá fyrir íbúðarhús, en allan kostnað samkvæmt kostnaðarreikningi 

fyrir iðnaðar- og verslunarhús o. þ. h. 

9. Heimtaugargjald í sveitum. 
Hver sá, er óskar að fá rafmagn frá Orkubúi Vestfjarða í sveitum, skal hafa greitt 

heimtaugargjald til Orkubús Vestfjarða áður en lagning veitunnar er hafin. Óheimil er 

rafmagnsnotkun um heimtaug nema framangreindu skilyrði um greiðslu heimtaugar- 

gjalds hafi verið fullnægt. 

Heimtaugargjald skal vera grunngjald af fasteign að viðbættum hundraðshluta af fast- 
eignamatsverði. Grunngjald skal vera kr. 5 913,00 á hvern notanda og til viðbótar við 
grunngjald, skal greiða 1.2 af hundraði af fasteignamatsverði húsa, mannvirkja, lands 
og lóða, allt að kr. 493 832,00 af matsverði, og 0,6 af hundraði af þeim hluta fast- 
eignamatsverðs, sem er fram yfir kr. 493 832,00, enda sé samanlögð lengd háspennu- 

og lágspennulínu veitunnar ekki yfir 1.5 km á hverjar 5 913,00 krónur sem áætlað er að 

greiðist í grunngjöldum. Framangreint grunngjald kr. 5 913,00 miðast við vísitölu 
byggingarkostnaðar, 626 stig. Grunngjald breytist í sama hlutfalli og vísitalan til hækk- 

unar eða lækkunar þannig, að vísitalan 1. janúar ár hvert er lögð til grundvallar grunn- 
gjaldi almanaksársins. 

Ef ekki er fyrir hendi mat á fasteign, sem greiða skal heimtaugargjald af, getur 
orkubússtjóri áætlað matsverð með hliðsjón af þeim reglum, sem fasteignamat 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 nýbýlis, sem ekki hefur fengið staðfest fasteignamat, skal ákveða 

með hliðsjón af því, að samanlagt matsverð lands og húsa býlisins verði 271 602,00 kr. 

Heimtaugagjöld sumarbústaða, sumarbúða, veiðihúsa, verksmiðja, íbúðarhúsa og 
annarra slíkra mannvirkja, sem ekki eru í tengslum við búrekstur, greiðast samkv. 

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 (9.2.) skulu heimtaugagjöld 
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. 

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 5. nóv. 1981, 

sbr. auglýsingu nr. 620 1981 um breytingu á gjaldskrám rafveitna og birtist til eftirbreytni 

öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis, nr. 551 21. 
ágúst 1981. 

Iðnaðarráðuneytið, 24. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring 
  

Guðrún Skúladóttir.
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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 ................. kr. 1,50 kWh. 

Mælaleiga samkv. kafla H. 

A—2 Orka til lýsingar þar sem ekki verður 
mælingu við komið (lágmark 2 kW) ......... — 2 702,00 árskW. 

Taxti B—1 Orka til almennrar heimilisnotkunar, svo og 

til sjúkrahúsa, vistheimila, hótela og hlið- 
stæðra stofnana .........0.0.0. 00 ——- 0,93 kWh. 

Lágmarksgjald ..........0..00000 — 13,75 á mán. 

Leiga af mælum ekki tekin. 

Taxti C—1 Orka til véla og mannvirkjagerðar ........... — 1,73 kWh. 
Mælaleiga samkv. kafla 11. 

C—2 Orka samkv. 15 mín. meðalaflsmælingu ...... — 0,30 kWh. 

* aflgjald (lágmark 20 KW.) ......000...... — 1221,00 árskW. 
Mælaleiga samkv. kafla IL. 
Ef ekki er unnt að mæla notað afl, miðast 

aflgjald við málraun véla. 

Taxti D—1 Orka til húshitunar, roftími 2 x 1,5 klst. á dag 
án söluskatts ..........00..00 0. —- 0,22 kWh 

Mælaleiga samkv. kafla 11. 
D—2 Önnur hitanotkun, roftími 2 X 1,5 klst. á dag — 0,30 kWh. 

Mælaleiga samkv. kafla IH. 

D—3 Orka til næturhitunar, eða hliðstæðra nota, 

roftími allt að 13 klst. á sólarhring ........... — 0,24 kWh. 
Mælaleiga samkv. kafla 11. 

Um framangreinda hitagjaldskrárliði gilda eftirfarandi ákvæði: 
Minnsta ársnotkun sé 6 000 kWst. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 

a. Að vélaafil, línur og spennar þoli álagið. 
b. Að notandi kosti tengingu klukkurofa, sem rafveitan leggur til, og greiði leigu af þeim 

samkv. reglum, sem gilda um mæla. 
c. Að hitatæki, lagnir og búnaður sé samkv. fyrirmælum rafveitunnar, ofnar og önnur 

hitatæki fasttengd. 

IH. MÆLALEIGA. 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja veitu, og er 

ákvörðun sú skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu sem hér segir: 

1. Af einfasa mælum 30 amp. Og Minna ........0..00 000. kr. 4,50 á mán. 
2. Af þrífasa mælum 50 amp. og Minna ............ 000. —  7,60 á mán. 
3. Af þrífasa mælum 50— 100 amp. ........0000 000 — 10,60 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.
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HI. HEIMTAUGAGJÖLD. 

Heimtaugargjald skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu. Fari lengd jarðstrengs- 

heimtaugar fram úr 1,5 m skal greitt yfirlengdargjald eins og taflan sýnir: 

Jarðstrengur 
Málstraumur Lágmark Yfirlengd 

stofnvara kr. kr/m 

63 A l-faga .......... 4 583,00 146,00 

63 A 3-fagsa 20... 5428,00 146,00 

100 A 3-fasa Ll... 7 073.,00 201,00 

125 A 3-fasa ........00 8 844,00 224,00 

200 A 3-fasa 20... 13 829.00 304,00 

300 A 3-fasa 0... 19 987,00 550,00 

Stærri heimtaugar svo og bráðabirgðaheimtaugar greiðast skv. kostnaði. 

Af loftlínuheimtaug reiknast gjald, sem er 20% lægra en að framan greinir, fyrir heim- 
taug allt að 40 m. Það, sem þar fer fram yfir greiðist samkv. kostnaði. 

Lengd jarðlínuheimtaugar 60—-200 A reiknast frá stystu greiðfærri leið að lóðarmörk- 

um. Lengd stærri jarðlínuheimtauga reiknast frá varkassa að rofalínudreifistöð. 
Yfirlengd reiknast ekki af vegalengd, sem er umfram 100 m frá varkassa. Sé nauðsyn- 

legt 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 hlýta ber skilmálum 

hennar 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, 
fiskmjölsbræðslum, iðnaðarhúsnæði, 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 flutningsgeta 

jarðstrengsheimtaugar verði aukin, skal hann greiða fyrir breytingarnar samkv. kostnaði, þó 
aldrei minna en mismun á heimtaugargjaldi samkvæmt gjaldskrá. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum innan lögsagnarumdæmis Sauðárkróks- 
bæjar. Sé um óskipulagt svæði að ræða, eða aðstæður óvenjulegar, er heimilt að krefjast 

sérstaks aukagjalds af húseiganda eða gera honum að greiða fyrir heimtaugina samkvæmt 

kostnaði, en gera skal honum aðvart um það fyrirfram. 

ÍV. OPNUNARGJÖLD. 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið fyrir 
veituna, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 61,00 

Ef fundin eru við skoðun óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað tafarlaust, og 

verður hún eigi opnuð aftur fyrr en notandi hefur greitt kr. 61,00 á skrifstofu Rafveitunn- 
ar. 
Söluskattur 23,5% auk 19% verðjöfnunargjalds til Rafveitna ríkisins og Orkubús 

Vestfjarða, samtals 42,5% eru talin með í upphæð gjalda þeirra sem um ræðir í Í kafla 

gjaldskrár þessarar, nema á Taxta D— 1. 

t
Þ
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Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér 
með til að öðlast gildi 5. nóv. 1981, sbr. auglýsingu ráðuneytisins nr. 622, 1981 um breytingu 
á gjaldskrám rafveitna. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 547 21. ágúst 
1981. 

Iðnaðarráðuneytið, 24. nóvember 1981. 

F.h.r. 
Páll Flygenring. 

  

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 793. 24. nóvember 1981. 

GJALDSKRÁ 

Rafveitu Siglufjarðar. 

I. RAFORKA. 

1. Lýsing. 

1.1 Orka til almennrar lýsingar ................... 00 kr. 1,62 á kwst. 

2. Heimilisnotkun. 

2.1 Orka til almennrar heimilisnotkunar svo og sjúkra- 

húsa, vistheimila, hótela og hliðstæðra stofnana ................ kr. 0,85 á kwst. 

3. Vélanotkun. 

3.1 Orka til véla og mannvirkjagerðar ................00.0.00 0. kr. 1,62 á kwst. 
3.2 Orka samkv. 15 mínútna meðalaflsmælingu, lág- 

mark 20 kw ...........2 00. kr. 0,31 á kwst. 

Aflgjald með lýsingu ..........0....00.0 00. kr. 1 293,00 kw/á ári. 
3.3 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 kwst. ársnotkun ..................... kr. 1,05 hverja kwst. 

Fyrir næstu 80 000 kwst. ársnotkun .............0.0... kr. 0,67 hverja kwst. 

Fyrir umfr. 100 000 kwst. ársnotkun ...........0.0....... kr. 0,61 hverja kwst. 

4. Hitun. 

4.1 Orka til húshitunar, roftími 2 x 1,5 klst. ádag ................ kr. 0,28 á kwst. 

4.2 Orka til hitunar í iðnaði, roftími 2 X1,5 klst. á dag ............. kr. 0,40 á kwst. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til upphitunar: 

a) Að vélaafi, línur og spennar þoli álagið að dómi rafv.stjóra. 

b) Að tæki, lagnir og búnaður í sambandi við rafmagnsupphitun sé samkv. fyrirmælum 
rafveitunnar. 

c) Að hús, sem fá leyfi fyrir rafmagnsupphitunina, fullnægi lágmarkskröfum, sem rafveitan 
setur um einangrun.
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IH. HEIMTAUGAGJÖLD. 

Af hverri húsveitu, sem tengd er við veituna, skal greiða heimtaugargjald sem miðast 
við flutningsgetu raftaugar þeirrar sem að húsinu liggur, svo sem hér segir: 
Heimtaugagjöld Heimtaugagj. Yfirl.gj. kr/m 

63 A l-fasa .............. kr. 3634,00 208,00 

63 A 3-fasa „0... kr. 3634,00 208,00 

100 A 3-fasa ............. kr. 4 900,00 235,00 

125 A 3-fasa ........... kr. 6030,00 267,00 

200 A 3-fasa ........... kr. 7 946,00 360,00 

300 A 3-fasa 2... kr. 13 770,00 425,00 

Yfirlengd greiðist þegar lengd heimtaugar fer fram úr 15 m. Lengd jarðstrengs mælist 
frá lóðarmörkum húss. Ef heimtaugin krefst óvenjumikils kostnaðar að dómi rafveitustjórn- 

ar, svo sem nýrrar spennistöðvar, nýrra aflstrengja eða annars búnaðar, verða gjöldin 

ákveðin af rafveitustjórn í hverju tilviki. Ef lögð er fleiri en ein heimtaug að húsi, greiðir 
húseigandi allan kostnað við síðari heimtaugina samkv. reikningi. Þau hús, sem áður hafa 

greitt heimtaugagjöld, greiði aðeins hálft heimtaugargjald, ef loftlínu er breytt í jarðstreng. 

Gjald fyrir heimtaug fellur í gjalddaga þegar uppsetningu er lokið og áður en straumur 
er settur á heimtaugina. 

HI. OPNUNARGJALD. 

Hafi gjald samkv. gjaldskrá þessari ekki verið greitt svo að til lokunar veitu hafi komið 
skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 35,00. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við 
skoðun, skal veitunni lokað tafarlaust og verður hún ekki enduropnuð fyrr en notandinn 

hefur greitt kr. 35,00 gjald á skrifstofu Rafveitunnar. 

IV. SÖLUSKATTUR. 

Söluskattur 23,5% og verðjöfnunargjald 19%, samtals 42,5% eru talin með í upphæð 
gjalda þeirra, sem um ræðir í I. kafla og 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 5. nóv. 1981, sbr. auglýsingu 

ráðuneytisins nr. 622 1981 um breytingu á gjaldskrám rafveitna. Jafnframt er úr gildi felld 

eldri gjaldskrá sama efnis nr. 541 frá 21. ágúst 1981. 

Iðnaðarráðuneytið, 24. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir. 

24. nóvember 1981. Nr. 794. 

GJALDSKRÁ 
Rafveitu Akureyrar. 

Í. RAFORKA. 

Rafveita Akureyrar selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

A. Lýsing. 

A—1 Kr. 1,59 hver kWst. til lýsingar.
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A—2 

B—1 

C-1 
C—2 

C-3 

C—4 
c—S5 

D—1 

D—2 

D—3 

E-1 
F-1 

Kr. 0,89 hver kWst. til lýsingar auk fastagjalds, er nemi kr. 456,74 á ári fyrir 25 m? 
gólfflöt, eða minna af gólffleti af rúmi því, er lýsa skal, og kr. 13,57 fyrir hvern ferm. 
umfram 25 m?. 

Þennan gjaldskrárlið má nota í verslunum fyrir kæliskápa og 1-fasa mótora upp 
að 3 KW og greiði notandi aukagjald fyrir hvert kW sem svarar til gjalds fyrir 38 
fermetra gólfflatar. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

Kr. 0,87 hver kWst. til heimilisnotkunar. 

C. Vélanotkun. 

Kr. 1,16 hver kWst. til iðnaðar. 

Um mestastraumsmæli ef um meira en 50 kW er að ræða og notkunartími er meiri en 
1 000 klst. á ári kr. 1072/kKW/ár og kr. 0,24 kWh. Ljósanotkun hjá notendum sem 
kaupa samkvæmt þessum gjaldskrárlið verði mæld um sama mæli og vélanotkunin. 

Kr. 1,03 hver kWst. ef um meira en 30 kW er að ræða og notkunartími er meiri en 

1 000 klst. á ári. 
Sértaxti Gefjunar, kr. 0,13/0,12 hver kWst og kr. 1 095,00 hvert kW. 

Kr. 1,90 hver kWst. til nýbygginga. 

D. Hitun. 

Kr. 0,20 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'/2 klst. í senn. 

Kr. 0,14 hver kWst. til upphitunar (næturhitun), ef straumur er rofinn á tímabilinu kl. 

8 til23. 
3 Sértaxti til upphitunar kr. 0,17 hver kWst. utan mesta álagstíma á vetrum. Rofið í um 

það bil 6 mánuði. Bundið því skilyrði að annar upphitunarmöguleiki sé fyrir hendi. 

E. Hitun í iðnaði. 

Kr. 0,47 hver kWst. til iðnaðarhitunar, enda sé lágmarksnotkun 10 000 kWst. á ári. 

Sértaxti Málmhúðunarinnar, kr. 0,32 hver kWst. til iðnaðar. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 

a. Að vélaafl, götulínur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
b. Að notandi kosti tengingu stjórntækis fyrir hitalögnina og greiði leigu fyrir það sam- 

kvæmt reglum, er gilda um leigu mæla. 

c. Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerðar samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, 
ofnar fastengdir og hitastillar notaðir. 

Önnur notkun. 

1. Rafveitustjórn, getur með sérstökum samningi, selt raforku þeim notendum, sem hafa 
eigin vélar til orkuvinnslu, með því skilyrði að stöðva megi raforkusölu til þeirra hvenær 

sem þarf að dómi rafveitustjóra. 
2. Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitustjóri, í samráði við rafveitustjórn, selja raforku 

eftir sérstökum samningi í hvert sinn. 
3. Gjald fyrir götu- og hafnarlýsingu ákveður bæjarstjórn.
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11. MÆLALEIGUR. 

Rafveita ákveður stærð og gerð mæli- og stjórntækja, sem notuð eru við sölu rafmagns, 
og skal ársleiga fyrir hvert tæki vera sem hér segir: 

Orkumælir, einfasa ................0 000 .r nr kr. 54,00 

Orkumælir, þrífasa ..........202.0... 0. kr. 215,00 

Orkumælir, þrífasa með straumspennum #........2...0 000... kr. 363,00 
Aflmælir .............0 000 kr. 350,00 

Aflmælir með straumspennum ......0.0..00 0 kr. 552,00 

Móttökuliði, einpóla ...........20002. 0 kr. 242.00 

Móttökuliði, þrípóla ........0.0.0...0.00 00... kr. 350,00 
Ársleiga fyrir önnur tæki, en að framan greinir, skal vera sem næst 15% af inn- 

kaupsverði tækisins, eftir nánari ákvörðun rafveitunnar. 

Leiga skal greidd samtímis rafmagnsgjaldi. 

HI. HEIMTAUGAGJÖLD. 

1. Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug er tengir húsveitu við kerfi Rafveitu 

Akureyrar. Heimtaugargjald skal greitt áður en tenging fer fram. 
2. Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar og bráðabirgðaheimtaugar. 
3. Aðalheimtaugar. 

Gjöld fyrir aðalheimtaugar eru eftirfarandi: 
Málstraumur Heimtaugargjald 

63 A l-fasa ........... 00 kr. 4 550,00 

63 A 3-fasa 2... kr. 4 930,00 

100 A 3-fasa ..........0 0 kr. 7 800,00 

160 A 3-fasa ......... kr. 12 480,00 

200 A 3-fasa ..........2 00 kr. 15 610,00 

315 A 3-fasa .........022 0 kr. 24 590,00 

400 A 3-fasa ......... 0 kr. 31 210,00 

115 A 3-fasa ..........00 0 kr. 55 400,00 

1200 A 3-fasa 22.00.0000... kr. 93 620,00 

Málstraumur heimtaugar miðast við stærð stofnvara húsveitu. 
4. Bráðabirgðaheimtaugar. 

Gjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar eru eftirfarandi: 
Lengdargjald 

Málstraumur Stofngjald Jarðstrengur Loftlína 

kr. kr/m kr/stólpi 

63 A I-fasa ......... 880,00 131,00 1 659,00 

63 A 3-fasa ......... 1 238,00 131,00 1 926,00 

100 A 3-fasa ......... 1311,00 171,00 2211,00 

Málstraumur heimtaugar miðast við stærð stofnvara húsveitu. 
Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast í heilum metrum frá næsta útitengiskáp, eða 

rofa í spennistöð, að stofnkassa eða stofntengikassa í húsveitu. 

Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra innan lóðarmarka í 
jarðstrengsheimtaug og fyrir hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlínuheimtaug. 

5. Séu aðstæður óvenjulegar að því er snertir fjarlægð húsveitu frá veitukerfi, eða fyrir- 

hugaða raforkunotkun húsveitunnar skal heimtaugargjald ákveðið samkvæmt sérstök- 
um samningi hverju sinni. 

6. Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekins notanda og hún að mestu leyti 

notuð í hans þágu, skal notandanum skylt að leggja til lóð undir stöðina, rafveitunni að 
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kostnaðarlausu og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð lóðarinnar og 
staðsetningu stöðvarinnar. 

7. Þegar heimtaug er stækkuð eða henni breytt úr loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug, 

samkvæmt beiðni notanda, skal greiða fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju heimtaug að 

frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, samkvæmt gildandi gjaldskrá þegar 
breyting fer fram. 

8. Óski eigandi húsveitu eftir að heimtaug sé lögð þegar frost er í jörðu, skal hann greiða 

aukagjald samkvæmt nánari ákvörðun rafveitunnar. 

IV. ÝMIS ÁKVÆÐI. 

1. Hafi gjald fyrir raforku eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið, skal taka gjald 
fyrir enduropnun veitunnar kr. 140,00. 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 tafarlaust og 

verður hún ekki enduropnuð fyrr en notandinn hefir greitt gjald til rafveitunnar kr. 
140,00 og sett viðeigandi vör. 

3. Söluskattur 23,5% og verðjöfnunargjald 19% samkvæmt lögum, er innifalið í raf- 
magnsgjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, að undanteknum D-liðum. 

A)
 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orkulögum 
nr. 58 29. apríl 1967 staðfestist hér með til að taka gildi 5. nóv. 1981, sbr. auglýsingu 

ráðuneytisins nr. 621, 1981 um breytingu á gjaldskrám rafveitna, og birtist til eftirbreytni 

öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 535 21. 
ágúst 1981. 

Iðnaðarráðuneytið, 24. nóvember 1981. 

F. h.r. 
Páll Flygenring. 

  

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 795. 24. nóvember 1981. 

GJALDSKRÁ 
Rafveitu Húsavíkur. 

I. RAFORKA. 

Rafveita Húsavíkur selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

A. Lýsing. 

Um kWst.-mæli á kr. 3,67. 
Um kWst.-mæli á kr. 1,54 á hverja kWst., auk fastagjalds af gólffleti í rúmi því er lýsa 
skal. 

Fastagjald reiknast þannig: 

a. Fyrir verslanir, vinnustofur og skrifstofur kr. 1,23 á ferm., á mánuði. 

b. Fyrir geymslur, verbúðir o. þ. h. kr. 0,66 á ferm., á mánuði. 

þ
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B. Almenn heimilisnotkun. 

Um kWst.-mæli kr. 0,90 á hverja kWst., auk fastagjalds er nemi kr. 6,67 á mánuði, af 
hverju herbergi. 

t
s
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5.1 

Í útreikningi á fjölda herbergja skal telja öll herbergi, sem ætluð eru sem íbúðar- 
herbergi, hol eða 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. 

Um einn kWst.-mæli þannig: á kr. 2,51 á hverja kWst. 

Kr. 0,77 hver kWst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 1 > klst. á dag á tímum 
mesta álags rafveitunnar. 
Kr. 1,00 hver kWst., án skilyrða um lokun fyrir straum. Til iðnaðar, ef uppsett vélarafl 

fasttengdra véla er yfir 20 kW. 
Um afl- og orkumæla (mestaaflsmæla) þannig reiknað: 

Aflgjald af notuðu afli kr. 948,00 kW/ári. 

Orkugjald af allri orkunotkun kr. 0,35 hver kWst. 
Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja það þannig: 
Um kWst.-mæli á kr. 0,35 á hverja kWst., auk fastagjalds kr. 750,00 á ári, fyrir hvert 

kW í málraun véla. 

D. Hitun. 

Til húshitunar um kWst.-mæli kr. 0,40 hver kWst. 

Til húshitunar um kWst.-mæli kr. 0,21 hver kWst., enda megi rjúfa strauminn í allt að 

2 klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegi og síðdegis. 

Önnur skilyrði fyrir raforkunotkun til hitunar: 

Að vélaafil, línur og spennar þoli álagið, að dómi rafveitustjóra. 

Að notendur setji sjálfvirka rofa fyrir hitalagnir og kosti viðhald þeirra. 

Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð eftir fyrirmælum rafveitunnar, ofnar 
fasttengdir með sérstökum rofa og hitastillar notaðir. 

E. Önnur raforkunotkun. 

Til vinnulagna við byggingar, meðan á byggingu stendur, um kWst.-mæli kr. 1,54. Alla 
raforkunotkun sem ótalin er og ekki kemur undir aðra liði þessarar gjaldskrár, skal 

selja eftir gjaldskrárlið A— 1. 

Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum kr. 0,63. Þegar sérstaklega stendur á er rafveitu- 

stjóra þó heimilt að selja raforku eftir sérstökum samningi í hvert skipti, þó eigi lengur 
en til eins árs í senn. 

Il MÆLALEIGA. 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja veitu og er sú 
ákvörðun skuldbindandi fyrir notanda. 

Í 

Greiða skal leigu af mælitækjum sem hér segir: 

Af einfasa Mælum ...........0.02 00 kr. 6,70 á mán. 
Af þrífasa mælum allt að 100 amp. .......20000 00 kr. 8,70 á mán. 

Af þrífasa mælum yfir 100 amp. ........%000. 00 kr. 21,30 á mán. 

Af mestaaflsmælum ...........20002 00 kr. 39,00 á mán. 

Af öðrum mælitækjum en þeim sem nefnd eru, skal ársleiga vera sem næst 15“% af verði 
mælitæk ja. 

Leigan inniheimtist um leið og gjald fyrir raforku.
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HI. HEIMTAUGAGJÖLD. 

Heimtaugagjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Stofngjald: 

I. 60 ÁA l-fasa 22... kr. 6 220,00 innif. allt að 40 m 

2. 60 A fasa Ll... kr. 9 320,00 innif. allt að 40 m 
3. 100 A fasa ........00 0 kr. 12 015,00 innif. allt að 40 m 

4. 2000 A fasa 00... kr. 16 615,00 innif. allt að 40 m 

Gjaldskrá þessi gildir á skipulögðum svæðum í Húsavík. Sé um óskipulögð svæði að 

ræða, eða aðstæður óvenjulegar er heimilt að krefjast aukagjalds af húseiganda. 

Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna ákveðins notanda og hún að mestu leyti 

notuð í hans þágu, skal notandanum skylt að leggja til húsnæði undir stöðina, rafveitunni að 
kostnaðarlausu. 

Heimtaugar í peningshús, beitingar- og bílskúra greiðist eftir reikningi. 
Heimtaugargjald greiðist við umsókn. 

VI. OPNUNARGJALD. 

I. Hafi gjald skv. gjaldskrá þessari eigi verið greitt svo að til lokunar hafi komið fyrir 

reikning, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 93,00 
Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað og verður hún ekki opnuð 
fyrr en notandinn hefur greitt kr. 93,00 á skrifstofu Rafveitunnar. 
Hækki innkaupsverð raforku er rafveitunefnd heimilt að hækka gjaldskrá þessa um allt 

að 55% af þeirri hækkun. 
Breyting og hækkun gjaldskrár samkvæmt ofanrituðu er því aðeins gild að til komi 

sérstakt samþykki iðnaðarráðuneytisins. 

Innifalið í gjaldskrá þessari er 23,5% söluskattur og 19% verðjöfnunargjald. 

ta
 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15, 20. júní 1923 og orkulögum 
nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að taka gildi 5. nóv. 1981, sbr. auglýsingu 
ráðuneytisins nr. 622 1981 um breytingu á gjaldskrám rafveitna, og birtist til eftirbreytni 
öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 537 21. 
ágúst 1981. 

Iðnaðarráðuneytið, 24. nóvember 1981. 

F. h. r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 796. , 24. nóvember 1981. 

GJALDSKRA 

Rafveitu Reyðarfjarðar. 

I. GJALDSKRÁRLIÐUR. 

1. Lýsing. 

Rafveita Reyðarfjarðar selur raforku á því verði sem hér segir: 
1.1 Fast gjald ...........000 200 FI 

Orkugjald .........00000 000 kr. 2,55 á kWst.



2.1 

3.1 

3.4 

4.1 

4.2 

4.3 

Fi 

F2 

F3 
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Fast gjald ............00 0000 FI # F2 

Orkugjald ...........00000 00. kr. 1,18 á kWst. 

2. Notkun til heimilisþarfa. 

Fást gjald ..........00200. 00 FI F3 

Orkugjald .............000 0. kr. 0,76 á kKWst. 

3. Vélanotkun. 

Fast gjald .............0 0000 FI F2 

Orkugjald .............0000 000 kr. 1,45 á kWst. 
Lágmarksgjald ..........0..0.000 000 18 X Fl á ári 

Aflgjald lágmark 3 KW ....0...000 kr. 3 148,00 á ári 
Aflgjald frá 3—5S KW ......0.0000 0. kr. 1 066,00 á kW á ári 
Fast gjald ..........200.. 0 FI t F3 
Orkugjald ............0.00 00. kr. 0,36 á KWst. 
Aflgjald umfram 5 KW .....0...000 0 kr. 944,00 á kW á ári 
Fast gjald ...........000.0 200 FI F3 
Orkugjald ............ 0000. kr. 0,30 á kWst. 

Til súgþurrkumar ..............02 0000 
Fast gjald ...............2 00. F1 

Orkugjald ...........000 00. kr. 0,36 á kWst. 

4. Húshitun. 

Fast gjald ...........0.002 00 FI * F4 

Orkugjald .......0....0.. 0 kr. 0,57 á kWst. 
Roftími allt að 1 klst. á dag. 

Fast gjald ...........2..0. 00 FI * F4 

Orkugjald ............00 0000. kr. 0,24 á kWst. 

Roftími allt að 3 klst. á dag. 
Fast gjald ............000000 00. FI t F4 
Orkugjald ..........%%.000 0000 kr. 0,13 á kWst. 
Roftími allt að 15 klst. á dag. 

Fast gjald ...........00.. 000 F1 

Orkugjald ............0000 0000. kr. 0,76 á kWst. 

Skilgreiningar og ýmis ákvæði. 

Fost gjöld. 

AAN kr. 17,85 á mán. 
a) Verslanir, skrifstofur, vinnustofur o.þ.h. ........ kr. 0,56 á m? á mán. 

b) Gangar, geymslur 0. þh. ..........000. 0... kr. 0,33 á m? á mán. 
AR kr. 5,70 á gj.e. á mán. 

Gjaldeiningar eru: 

a) Fyrir fjölskylduheimili. 
Hvert herbergi notað eða ætlað til íbúðar, en ekki ganga, baðherbergi né geymslu. 
Herbergi 5 m? eða minna reiknast hálft, 25 m? eða stærra tvö.
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b) Fyrir félagsheimili, skóla gistihús o. þ. h. 20 m? mælt innan útveggja. 

c) Fyrir fiskvinnslustöðvar, iðnaðar- og iðjuhús o. þ. h. 30 m? fyrir vinnslurúm, 40 m? 

fyrir geymslurúm. 

d) Fyrir útihús vegna búrekstrar. Fyrstu 50 m? eða minna, ein gjaldeining, hverja 

næstu 100 m?, ein gjaldeining. 

F4 Hvert uppsett KW ......0..02 00. 74,40 kr. kW á ári. 

6. Hitun. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 

a) Að notandi setji á sinn kostnað klukkurofa fyrir hitalögnina og kosti viðhald þeirra. 
b) Að vélaafl, götulínur, og spennar þoli álag að dómi rafveitustjóra. 

c) Að hitalagnir, þar með talin öll tæki séu gerð samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar 
fasttengdir með sérstökum rofum og hitastillar notaðir. 
Ef fasviksstuðull hjá notanda er lægri en 0,8 skal hann gera ráðstafanir á sinn kostnað til 

þess að hækka fasviksstuðulinn upp í það gildi. Notandi greiðir hærra verð fyrir raforku með 

fasviksstuðli undir 0,8. 

II. OPNUNARGJÖLD. 

Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt svo að til lokunar hafi komið 

fyrir veitu skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 150,00. 

Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun skal veitunni lokað og hún ekki opnuð 
aftur fyrr en notandi hefur greitt kr. 80,00 á skrifstofu rafveitunnar. 

HI. HEIMTAUGAGJÖLD. 

Af hverri húsveitu, sem tengd er við rafveituna, skal greiða heimtaugargjald sem hér 

segir: 
Grunngjald af hverri heimtaug ..........0.000000 000. kr.  31,30 
Auk grunngjalda skal greiða 10% af hverju þús. að ............ kr. 2 249,00 
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 loftlínu meiri en 60 metrar og 

gildleiki víra meiri en 3 X 70q, skal húseigandi greiða kostnað af því sem umfram er. 

Ef lagðar eru fleiri en ein heimtaug að sama húsi skal greiða allan kostnað af síðari 
heimtauginni eftir reikningi. 

Söluskattur og verðjöfnunargjald eru innifalin í öllum gjaldskrárliðum nema raforku til 
húshitunar. 

Gjaldskrá þessi sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orkulögum 
nr. 58 29. apríl 1967 staðfestist hér með til að taka gildi 5. nóv. 1981, sbr. auglýsingu 

ráðuneytisins nr. 622 1981, um breytingu á gjaldskrám rafveitna, og birtist til eftirbreytni 

öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis, nr. 548 21. 
ágúst 1981. 

Iðnaðarráðuneytið, 24. nóvember 1981. 

F.h.r. 
Páll Flygenring. 

  

Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRÁ 
Rafveitu Vestmannaeyja. 

1. RAFORKA. 

Rafveita Vestmannaeyja selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

A. Lýsing. 

A1 Um kWh.-mæli á kr. 1,25 hver kWh. 
A2 Um kWh.-mæli á kr. 0,95 hver kWh. Auk fastagjalds af gólffleti er nemi kr. 5,00 á ferm. 

á ári í rúmi því er lýsa á. 
A3—6 Heimilt er að selja fyrirtækjum raforku til lýsingar jafnhliða annarri notkun um einn 

kWh.-mæli, og greiðist þá fastagjald af gólffleti þess rúms, er lýsa skal. Fastagjaldið 
nemi 8-földum mismun á k Wh.-gjaldi samkv. A1 og KWh.-gjaldi þess gjaldskrárlið- 
ar, sem greitt er eftir. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

B1 Um kWh.-mæli þannig reiknað: 
a. Orkugjald kr. 0,95 hver kWh. 

b. Grunngjald (mælisleiga innifalin). 
Af einfasamælum kr. 79,90 á ári. 

Af þrífasamælum kr. 159,50 á ári. 

c. Herbergisgjald kr. 68,30 á ári. 

Til herbergja í íbúð skal telja eldhús og öll herbergi, sem ætluð eru sem íveruher- 

bergi. 
Herbergi, sem eru minni en 5 ferm. skal reikna sem hálft, en stærra en 25 ferm., 

sem tvö. 
Þar sem meðalstærð herbergja í íbúð er minni en 10 ferm., má miða við samanlagt 

flatarmál þeirra, þannig að hverjir 10 ferm. jafngilda einu herbergi og 5 ferm., hálfu 
herbergi. 

C. Vélanotkun. 

C1 Um kWh.-mæli á kr. 1,25 hver kWh. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma, má 
krefjast lásmarksgjalds, er nemi andvirði 200 kWh. á ári á hvert kW í málraun véla. 

C2 Um kW/kWh.-mæli þannig reiknað, enda sé málraun véla yfir 40 kW: 
a. Aflgjald af mældu afli kr. 1 452,00 á hvert kW á ári. 

Aflgjaldið miðast við mesta 15 mínútna meðalálag ársins. Á tímabilinu 16. maí 
til 15. september er heimilt að leyfa kaupendum að auka aflúttekt sína um allt að 

20% án þess að aflgjald hækki. 
b. Orkugjald: 

0—2500 kWh/kW kr. 0,46 hver kWh. 
2500—4000 kWh/kW kr. 0,38 hver kWh. 

Yfir 4000 kWh/kW kr. 0,13 hver kWh. 
C3 Um kWh.-mæli þannig reiknað, enda sé málraun véla yfir 40 kW: 

a. Aflgjald af uppsettu afli véla kr. 1 376,00 á hvert kW í málraun véla. 
b. Orkugjald: 

0—2500 kWh/kW kr. 0,46 hver kWh. 
2500—4000 kWh/kW kr. 0,27 hver kWh. 

Yfir 4000 kWh/kW kr. 0,13 hver kWh.
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Ofangreindir taxtar C2 og C3 fylgja kaupverði Rafveitu Vestmannaeyja á raforku, 

þannig að hlutfallsleg álagning rafveitunnar sé ávallt sú sama (þ. e. 40% á taxta C2). 
Orkugjald miðast við, að meðalfasviksstuðull hvers mánaðar, hjá kaupanda sé ekki 
lægri en 0,85. Falli meðalfasviksstuðullinn niður fyrir þetta gildi skal kWh.-gjald um- 

rædds mánaðar hækka um 2% fyrir hvert hundraðshlutastig eða meiri hluta úr stigi, sem 

meðalfasviksstuðull mánaðarins er lægri en 0,85. Tenging rafsuðuspenna er háð leyfi 
rafveitustjóra og getur hann takmarkað notkun þeirra við tiltekna tíma sólarhringsins. 
Auk þess getur hann krafist að fasviksstuðull spennanna sé eigi lægri en 0,85. 

D. Hitun. 

DI Um kWh.-mæli á kr. 0,27 hver kWh. til húshitunar (án söluskatts og verðjöfnunar- 
gjalds). 

D2 Um kWh.-mæli á kr. 0,38 hver kWh. til hitunar (með söluskatti og verðjöfnunargjaldi). 

Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar eru: 

Að vélaafl, spennar og götulínur þoli álagið, að dómi rafveitustjóra. Búnaði öllum sé 
hagað skv. fyrirmælum rafveitustjóra, en kostnaður af notanda. 

Að lagðar séu fram niðurstöður útreikninga um mestasamtímaafl og ársorkuþörf þess 
húsrýmis, sem hita skal. 

E. Onnur raforkunotkun. 

Fl Raforku til suðu má selja til gisti- og veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra slíkra staða á 
kr. 0,95 hver kWh. enda sé notkunin mæld með sérmæli og tæki fasttengd. 

F2 Til nota um vinnulagnir við byggingar meðan á byggingu stendur um kWh.-mæli á kr. 
1,68 hver kWh. 

F4 Til götu- og hafnarlýsingar á kr. 5 912,00 hvert kW/ár uppsett afl. Rafveitan leggur til 

búnað til lýsingarinnar og sér um viðhald hans. 
FS Til götu- og útilýsingar á kr. 2 445,00 hvert kW/ár uppsett afl, enda eigi notandi allan 

búnaðinn til lýsingar og sjái um viðhald hans. 
Alla aðra rafmagnsnotkun, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessrar 

gjaldskrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A1. Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitustjóri þó 

með samþykki stjórnar veitustofnana selja raforku eftir sérstökum samningi við kaupanda. 

IL MÆLALEIGA. 

Rafveitustjóri ákveður gerð og stærð mælitækja fyrir hverja veitu, og er ákvörðun 

skuldbindandi fyrir notandann. Leiga af mælum greiðist sem hér segir: 
1. Af einfasa kWh.-mælum 60 A Og Minni .......0..000 0 kr. 66,00 
2. At þrífasa kKWh.-mælum 60 A Og Minni .......0.0000 00. kr. 261,00 

3. Af þrífasa kKWh.-mælum (straumspennumælum) ..........0........ kr. 441,00 

4. Af mestaaflsmælum 60 ÁA Og Minni .........0..0 000 kr. 424,00 
5. Af mestaaflsmælum yfir 100 Á (straumspennumælum) ............... -kr. 667,00 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru hér, skal ársleiga vera sem næst 20% af 
verði mælitækjanna. 

Leigan innheimtist samtímis raforkugjaldinu. 

HI. HEIMTAUGAGJÖLD. 

Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug, er tengir húsveitu við veitukerfi 
Rafveitu Vestmannaeyja. Heimtaugargjaldið skal greitt við umsókn. 

Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar fyrir fullgerðar húsveitur og bráðabirgða- 
heimtaugar fyrir byggingastaði.
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Aðalheimtaugar. 

Heimtaugagjöld fyrir aðalheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarándi töflu: 
Málstraumur Stofngjald Lengdargjald ') 

málraun kr. kr/m 

63 A Einfasa ........ 5 835,00 170,00 

63 A Þþrífasa ........ 6 310,00 170,00 
100 A þrífasa ........ 10 000,00 214,00 
200 A þrífasa ........ 20 900,00 252,00 
315 A þrífasa ........ 31 500,00 Skv. kostnaði 

400 A þrífasa ........ 40 000,00 — 
110 A þrífasa ........ 71 000,00 — 

1200 A þrífasa ........ 120 000,000 — 

Bráðabirgðaheimtaugar. 

Heimtaugagjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu. 
Lengdargjald '}?) 

j Jarðstrengur 

Malstraumur Stofngjald kr/m 

63 A einfasa ......... 1 138,00 170,00 

63 A bþrífasa ......... 1 590,00 170,00 

100 A þrífasa ......... 1 680,00 214,00 

A merkir málstraum stofnvara í amper. 

KVA merkir málraun spennis í kílóvoltamper, þegar um sér spennistöð er að ræða. 
Séu aðstæður óvenjulegar að því er snertir fjarlægð húsveitu frá veitukerfi eða fyrirhug- 

aða raforkunotkun húsveitunnar, skal heimtaugargjald ákveðast samkvæmt sérstökum 
samningi hverju sinni. Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekinnar húsveitu og 
hún að mestu leyti notuð í þágu þeirrar húsveitu, skal eiganda veitunnar skylt að leggja til 
húsnæði eða lóð undir stöðina rafveitunni að kostnaðarlausu, og skal hann í öllu hlíta 

skilmálum rafveitunnar um stærð lóðarinnar og staðsetningu stöðvarinnar. Þegar húsnæði er 
lagt til skal það fullnægja settum skilyrðum um gerð spennistöðvarhúsa. Eðlilegur kostnaður 
notanda við gerð húsnæðis fyrir spennistöðina greiðist af rafveitunni (í leiguformi t. d. fyrir 
lengri tíma) og kemur þannig til frádráttar heimtaugargjaldi. 

Þegar aðalheimtaug er að ósk notanda breytt úr loflínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug 

svo og þegar heimtaug er stækkuð, skal greiða fyrir fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju 

heimtaug, að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, hvort tveggja miðar við gildandi 
gjaldskrá, þegar breytingin fer fram. 

IV. OPNUNARGJÖLD. 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá ekki verið greitt, þannig að beita þurti reglugerðar- 

ákvæðum um lokun, skal greiða fyrir enduropnun kr. 144,00. 

Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni tafarlaust lokað og verður hún eigi 

opnuð fyrr en notandi hefur greitt gjald, kr. 144,00 á skrifstofu rafveitunnar. 

3. Eyrir uppsetningu á viðbótarmælitækjum, breytingar á mælingu, svo og önnur þjónusta, 

sem rafveitan veitir, að ósk notanda, skal greiða gjald, kr. 144,00. 

(A
) 

  

I) Lengd heimtaugar reiknast 2 m inn fyrir húsvegg á þeim stað, sem rafveitan hefur samþykkt. Eigandi húseignar 

láti ganga frá röri til ídráttar á heimtaug, sé tengistaður heimtaugarinnar ekki á útvegg. 

2) Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra innan lóðarmarka í jarðstrengsheimtaug og fyrir 

hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlínuheimtaug. B 158
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V. BREYTINGAR Á GJALDSKRÁ. 
1. Bæjarstjórn er heimilt að hækka eða lækka gjöld þau sem ákveðin eru í 1., Il. og lll. 

kafla þessarar gjaldskrár, um allt að 20%, enda sé breytingin staðfest af iðnaðarráðu- 

neytinu áður en til hennar kemur. 
. Gjaldskrá þessi er miðuð við raforkukaup samkvæmt samningi við Rafmagnsveitur 

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. 

NS
) 

VI. ÝMIS ÁKVÆÐI. 

23,5% söluskattur, ásamt 19% verðjöfnunargjaldi til Rafmagnsveitna ríkisins og Orku- 

bús Vestfjarða, er innifalið í gjaldskrá þessari, nema annað sé tekið fram. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og 

orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast gildi 5. nóv. 1981, sbr. auglýsingu ráðuneytisins 

nr. 622 1981 um breytingu á gjaldskrám rafveitna, og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut 
eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis, nr. 545 frá 21. ágúst 1981. 

Iðnaðarráðuneytið, 24. nóvember 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 798. j 24. nóvember 1981. 

GJALDSKRA 

Rafveitu Selfoss. 

I. RAFORKA. 

Rafveita Selfoss selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

1. Lýsing o. fl. 

1.1 Til almennrar lýsingar, svo og til götulýsingar. 

Orkugjald 1,05 kr/kWh. 

1.2 Til vinnuljósa, vinnuvéla og annarrar notkunar við mannvirkjagerð. 
Orkugjald 1,31 kr/kWh. 

2. Heimili o. fl. 

2.1 Til almennrar heimilisnotkunar, svo og til notkunar í sjúkrahúsum, heilsugæslustöðvum, 
vistheimilum, veitingahúsum, gistihúsum og hliðstæðum stofnunum. Orkugjald 0,94 
kr/kWh. 

3. Vélar o. fl. 

3.1 Til vélanotkunar. 

Orkugjald 1,05 kr/kWh. 

3.2 Til véla og annarrar notkunar fyrirtækja eða stofnana, enda sé lágmarksafl 20 kW. 

Gjaldskylt afl er meðaltal fjögurra hæstu álestra, en álestur fari fram mánaðarlega og 

með sem jöfnustu millibili. 

Orkugjald 0,33 kr/kWh. 

Aflgjald 909,70 kr/kW á ári.
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4. Hitun. 

4.1 Til húshitunar, hitunar í gufukötlum o. þ. h., roftími 1 klst. á dag: 
a) Til húshitunar. Orkugjald 0,48 kr/kWh. 
b) Til hitunar í iðnaði (verðjöfnunargjald og söluskattur innifalið). Orkugjald 0,68 

kr/kWh. 
4.2 Til húshitunar, roftími 2 x< 12 klst. á dag. 

Orkugjald 0,18 kr/kWh. 

4.4 Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum og til annarra hliðstæðra nota, roftími 11 klst. að 
degi til. 
Orkugjald 0,20 kr/kWh. 
Um framangreinda hitagjaldskrárliði gildir eftirfarandi ákvæði. Minnsta árgjald skal 

vera sem svarar 1 800 klst. notkun á hvert kW uppsetts afls hitunartæk ja. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 

a. Að aflnotkun sé innan þeirra marka að hún valdi ekki hækkun á aflkaupum rafveitunn- 
ar. 

b. Að vélaafi, línur og spennar 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 séu samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar og önnur 
hitatæki fasttengd. 

II. MÆLALEIGA. 

Rafveitan ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja veitu, og er sú 
ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða ársleigu fyrir hvert tæki sem hér 
segir: 

Orkumælir, einfasa ..................2 00... kr. 75,00 

Orkumælir, þrífasa ................0 000. kr. 183,00 

Orkumeælir, þrífasa með straumspennum ..........0.00000 0. kr. 309,00 
Aflmælir ..........0... 0. kr. 294,00 
Aflmælir með straumspennum ...............22 00 kr. 468,00 
Af öðrum mælitækjum en þeim sem nefnd eru, ennfremur klukkurofum, skal ársleiga 

vera sem næst 15% af verði tækjanna. 

HI. HEIMTA UGARGJALD. 

Heimtaugargjald, fyrir varanlega heimtaug, skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Gjald af yfirlengd 

Málstraumur (A) Stofngjald (kr.) Jarðstrengur kr/m Loftlína kr/stólpa 

1Ix 63 4 690,00 154,00 1250,00 

3x 63 5 080,00 154,00 2150,00 

3x 100 8 050,00 234,00 2 740,00 

3x 200 15 890,00 386,00 

3x 315 25 330,00 450,00 

3x 400 32 180,00 Samkv. kostn. 

3x 710 57 100,00 — 

3 x 1200 96 500,00 — 

Yfirlengdargjald miðast við jarðstrengsheimtaug lengri en 15 m og loftlínuheimtaug 
lengri en 30 m. 

Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðarmörkum að stofnvarkassa eða stofn- 
tengikassa húsveitu.
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Þegar stækka þarf spenni eða heimtaug vegna tiltekins notanda, 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. 

Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekins notanda, og hún að mestu leyti 
notuð í hans þágu, er honum skylt að leggja til lóð undir stöðina rafveitunni að kostnaðar- 
lausu, og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð lóðar og staðsetningu 
stöðvar. 

Heimtaugargjald fyrir bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr, skal greitt sem hér segir: 
1 X 63A.......... kr. 1 038,00 
3 X JA kr. 1 397,00 

Séu aðstæður þannig að leggja þurfi aðallínu að vinnustað, skal greitt yfirlengdargjald, 

samkvæmt töflu. 
Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt svæði að ræða eða 

aðstæður óvenjulegar, skal heimtaugargjald greitt samkvæmt sérstökum samningi hverju 
sinni. 

Heimtaugargjald skal greitt við umsókn. 

IV. ÝMIS ÁKVÆÐI. 
Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið 

fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 67,00. 
Ef fasviksstuðull hjá notanda er lægri en 0,8 getur rafveitan krafist þess að hann sé 

hækkaður upp í það gildi. 
Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna og annarra tækja, sem valda tilfinnanlegum 

truflunum, eða takmarka notkun þeirra við tiltekna tíma sólarhrings. 

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 5. nóv. 1981, sbr. auglýsingu 
ráðuneytisins nr. 622, 1981 um breytingu á gjaldskrám rafveitna, og birtist til eftirbreytni 
Öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 536 21. 
ágúst 1981. 

Iðnaðarráðuneytið, 24. nóvember 1981. 

F. h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 799. j 24. nóvember 1981. 

GJALDSKRA 

Rafveitna Eyrarbakka, Stokkseyrar og Hveragerðis. 

Í RAFORKA. 

Rafveitur Eyrarbakka, Stokkseyrar og Hveragerðis selja raforku á þann hátt og við því 
verði, sem hér segir: 

1.1 Til almennrar lýsingar. 
Orkugjald ...........0.0000000 00 3,40 kr/kWh. 

1.2 Til almennrar lýsingar. 
Orkugjald ...........0.2.00 0. 1,03 kr/kWh.
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Fastagjald af gólffleti í rúmi því er lýsa skal, mælt 
innan útveggja. 
Verslanir, skrifstofur, vinnustofur o. þ.h. .............. 17,40 kr/m? á ári 

Geymslur og gangar þeim tilheyrandi .................. 6,50 kr/m? á ári 
Til götulýsingar. 
Orkugjald ..............0. 00 1,03 kr/kWh. 
Til vinnuljósa, vinnuvéla og annarrar notkunar við 
mannvirkjagerð. 
Orkugjald .............00 00. 1,70 kr/kWh. 

2. Almenn heimilisnotkum o. fl. 

Til heimilisnotkunar. 
Orkugjald ............0.0. 000 0,78 kr/kWh. 

Fastagjald af hverju herbergi .......0.....0.. 00... 70,20 kr/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. 
Til matargerðar í gisti og veitingahúsum og öðrum 

slíkum stöðum, ennfremur súgþurrkunar, enda séu 
tæki fasttengd. 

Orkugjald ............00.22 000 0,78 kr/kWh. 

Á 3. Vélanotkum o. fl. 
Til véla o. fl. 
Orkugjald ...........2.00.. 00 1,70 kr/kWh. 

Heimilt er að selja raforku til lýsingar eftir þessum 
gjaldskrárlið.  Fastagjald vegna lýsingar skal þá 
reiknað samkvæmt  gjaldskrárlið 12, en þriðjungi 

lægra. 

Til véla o. fl. 
Orkugjald ............0000 000 0,27 kr/kWh. 
Aflgjald, lágmark 2 KW 22.00.0000. 2 700,00 kr/á ári 

Aflgjald, umfram 2 KW ......... 00 900,00 kr/kW á ári 
Gjaldskylt afi hvers almanaksárs er meðaltal fjögurra 
hæstu álestra, en álestur fari fram mánaðarlega og 

með sem jöfnustu millibili. 

Heimilt er að selja alla raforkunotkun fyrirtækja 

eftir þessum  gjaldskrárlið. Fastagjald vegna lýsingar 
skal þá reiknað samkvæmt gjaldskrárlið 12 og lág- 
marksaflgjald af 20 kW. 

Til véla. 
Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja þannig: 
Orkugjald ..........00000 0. 0,27 kr/kWh. 

Aflgjald, lágmark ............%% 0... n nr 2 514,00 kr/á ári 
Aflgjald, af uppsettum kW í málraun véla, umfram 

2KW 2... 114,00 kr/á ári 
Ef fasviksstuðull hjá notanda er lægri en 0,8 getur 

viðkomandi rafveita krafist að hann sé hækkaður upp í
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það gildi. Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna 

og annarra tækja, sem valda tilfinnanlegum truflun- 

um hjá notendum, eða takmarka notkun þeirra tiltekinn 

tíma sólarhrings. 

4. Hitun. 

„ Til húshitunar, hitunar í vatnsgeymum, gufukötlum 
o. þ. h., roftími 1 klst. á dag. 
Orkugjald ...........0.0.000000 0000 0,64 kr/kWh. 
Til húshitunar, roftími 2 x 1'!/2 klst á dag. 
Orkugjald .............0 0 0,27 kr/kWh. 

Til húshitunar, roftími 15 klst. að degi til. 

Orkugjald ............... 2. 0,17 kr/kWh. 
Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum og til annarra 
hlíðstæðra nota, roftími 11 klst. að degi til. 
Orkugjald ..............0 0,31 kr/kWh. 
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 eru: 

Að aflnotkun sé innan þeirra marka að hún valdi ekki hækkun á aflkaupum viðkomandi 
rafveitu. 
Að vélaafi, línur og spennar þoli álagið. 
Að notandi kosti tengingu klukkurofa, sem viðkomandi rafveita leggur til og greiði leigu 
af þeim, samkvæmt gjaldskrá. 

Að hitatæki, lagnir og búnaður sé samkvæmt fyrirmælum viðkomandi rafveitu, ofnar og 
Önnur hitatæki fasttengd. 

Il. MÆLALEIGA. 

Viðkomandi rafveita ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja veitu, 

og er ákvörðun sú skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða ársleigu fyrir hvert tæki 
sem hér segir: 

Orkumælir, einfasa ...........0..0.0. 20. kr. 57,00 

Orkumælir, þrífasa ................0. 0. kr. 126,00 

Orkumeælir, þrífasa með straumspennum .........0000 0. kr. 312,00 
Aflmælir 2... kr. 294,00 

Aflmælir með straumspennum ............. 0 kr. 468,00 

Af öðrum mælitækjum en þeim sem nefnd eru, ennfremur klukkurofum skal ársleiga 
vera sem næst 15% af verði tækjanna. 

NI. HEIMTA UGARGJALD. 

Heimtaugargjald, fyrir varanlega heimtaug, skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu: 
Gjald af yfirlengd 

Málstraumur (A) Stofngjald (kr.) Jarðstrengur kr/m Loftlína kr/stólpa 

1x 63 4 112,00 135,00 1270,00 

3x 63 4 435,00 135,00 1 740,00 

3 x 100 5 290,00 152,00 2 240,00 

3x 200 8 420,00 205,00 

3x 315 17 740,00 280,00 

3 x 400 24 790,00 Samkv. kostn. 

3x 710 41 150,00 — 

3 x< 1200 65 860,00 —
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Yfirlengdargjald miðast við: Jarðstrengsheimtaug lengri en 15 m og loftlínuheimtaug 
lengri en 30 m. Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðarmörkum að stofnvarkassa eða 
stofntengikassa húsveitu. 

Þegar stækka þarf spenni eða heimtaug vegna tiltekins notanda, skal greiða fullt 
heimtaugargjald fyrir hina nýju heimtaug að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, 

hvorttveggja miðað við gildandi gjaldskrá, þegar breytingin fer fram. 
Sé nauðsynlegt, að setja upp spennistöð vegna tiltekins notanda, og hún að mestu leyti 

notuð í hans þágu, er honum skylt að leggja til lóð undir stöðina rafveitunni að kostnaðarlausu, 
og skal hann í öllu hlíta skilmálum viðkomandi rafveitu um stærð lóðar og staðsetningu 
stöðvar. 

Heimtaugargjald fyrir bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr skal greitt sem hér segir: 

1 < 63 A kr. 912,00 3 x 63 A kr. 1230,00. 
Séu aðstæður þannig að leggja þurfi aðallínu að vinnustað, skal greitt yfirlengdargjald 

samkvæmt töflu. 
Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulegt svæði að ræða eða 

aðstæður óvenjulegar, skal heimtaugargjald greitt samkvæmt sérstökum samningi hverju 

sinni. 
Heimtaugargjald skal greitt við umsókn. 

Ýmis ákvæði. 

Lægsta gjald fyrir raforkunotkun um heimtaug skal vera kr. 462,00 á ári. Mismun á 
ársnotkun og lægsta gjaldi ef einhver er, skal innheimta á fyrra árshelmingi næsta árs. 

Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt svo að til lokunar hafi komið fyrir 
veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 77,00 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt orkulögum nr 58 29. apríl 1967, staðfestist hér 
með til að öðlast gildi 5. nóv. 1981, sbr. auglýsingu ráðuneytisins nr. 622 1981 um breytingu á 

gjaldskrám rafveitna. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis, nr. $42 21. ágúst 
1981. 

Iðnaðarráðuneytið, 24. nóvember 1981. 

F. h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir. 
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GJALDSKRÁ 

Rafveitu Keflavíkur. 

I RAFORKA. 

Rafveita Keflavíkur selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

A. Lýsing. 

1.1 Um kWst.-mæli á 4,14 kr. hver kWst. 

1.2 Um kWst.-mæli á 1,71 kr. hver kWst., auk fastagjalds, er nemi kr. 18,08 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.
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B. Almenn heimilisnotkun. 

Um kWst.-mæli á 1,04 kr. hver kWst. 

C. Vélanotkun. 

Um kWst.-mæli á 2,30 kr. hver kWst. Hafi vélarnir mjög stuttan notkunartíma, má 
krefjast minnsta árgjalds 412,61 kr. á hvert uppsett kW vélanna. 

Til fiskiðnaðar, með fasttengdum vélum 0,94 kr. hver kWst. 
Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla við fisk-, kjöt- eða mjólkuriðnað er yfir 20 kW: 

a. Um kWst.-mæli á 0,66 kr 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!/2 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 3,93 kr. hver kWst. í 1'!/2 klst. tvisvar sinnum á tímum mesta 

álags rafveitunnar, en þó ekki lengur en Í klst. í senn, en 0,73 kr. hver kWst. utan 

þess tíma. 

Um mæli á 849,00 kr. fyrir hvert kW. mesta notaðs afls á árinu, mælt sem 15 mínútna 
meðalálag og auk þess 0,45 kr. á notaða kWst. 
Ef ekki eru tök á að mæla mesta notaða afl má selja þannig: 

Um mæli á 557,00 kr. fyrir hvert uppsett kW. vélanna og auk þess 0,45 kr. á notaða 
kWst. Ef fasviksstuðull er lægri en 0,85 getur rafveitan krafist af notanda að hann sé 
hækkaður upp í það gildi. 

Um kWst.-mæli 1,85 kr. hver kWst fyrir lýsingu án fastagjalds og/eða aflgjalds véla- 
notkunar. 

Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna og annarra straumfrekra tækja, sem 

valda truflunum og/eða takmarka notkun þeirra við tiltekinn tíma sólarhrings. 

D. Hitun. 

Um kWst.-mæli á 0,43 kr. hver kWst., án rofs. 

Um kWst.-mæli á 0,24 kr hver kWst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 3 klst. á 

dag, á tímum mesta álags rafveitunnar, en þó eigi lengur en 1'/2 klst. í senn. 
Um kWst.-mæli á 0,12 kr. 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 notandinn 

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 rafveitunnar, 
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 1,23 kr. hver kWst., enda sé notkunin mæld um sér mæli og suðutæki fasttengd. 

Til nota fyrir vinnuljósalagnir meðan á byggingu stendur, um kWst.-mæli á 2,10 kr. hver 

kWst. 

Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kWst.-mæli á 0,30 kr. hver kWst. á tímanum 
frá kl. 22 til 8.30 og 0,94 kr. hver kWst. frá kl. 8.30 til kl. 22. 
Til gatnalýsingar á 0,94 kr. hver kWst. 

Alla rafmagnsnotkun, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar gjaldskrár, 

skal selja eftir gjaldskrárlið A— 1. Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitustjóri þó að
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tilskildu samþykki rafveitustjórnar, veita afslátt frá gjaldskrárlið C—E (báðir meðtaldir) á 
orku, sem notuð er á sumrin, sé um aukningu frá vetrarnotkun að ræða. Ennfremur að selja 
orku eftir sérstökum samningi, sé það hagstætt vegna orkunýtingar rafveitunnar. 

F. Mælaleigur. 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitæk ja, sem nota skal fyrir hverja veitu og er sú 

ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af mælitækjum, sem hér 

segir: 
I. Af einfasa mælum upp að 30 amMp. .....0..2000 kr. 6,10 pr. mán. 
2. Af þrífasa mælum upp að 50 amp. ......0..000. 000 kr. 720. — 
3. Af þrífasa mælum 50 til 200 amp. .......%%00 000 kr. 18,00 — 

4. Af þrífasa mælum yfir 200 amp. .........00000 000 kr. 2700. — 

5. Af álagsstýringarliðum .............000. 2000 kr.27,00  — 

Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafarlaust og 
verður hún eigi enduropnuð fyrr en notandinn hefur greitt kr. 132,00 á skrifstofu raf- 

veitunnar. Ef lokað er fyrir veitu vegna vanskila, skal greiða á skrifstofu rafveitunnar, gjald 

fyrir enduropnun kr. 105,00. 

I. HEIMTAUGAGJÖLD. 

Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug, er tengir húsveitu við veitukerfi 

Rafveitu Keflavíkur. Heimtaugargjaldið skal greitt við umsókn. 

Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar fyrir fullgerðar húsveitur og bráðabirgða- 

heimtaugar fyrir byggingastaði. 

Aðalheimtaugar. 

Heimtaugagjöld fyrir aðalheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu: 
Yfirlengdargjald 

Málstraumur/ Heimtaugargj. Jarðstr. Loftlína 

málraun kr. kr./m kr./stólpa 

63 A 1-fasa ......... 6 569,00 158,00 2 075,00 

63 A 3cfasa ......... 7 090,00 190,00 2 604,00 

100 A 3-fasa ......... 8428,00 215,00 3278,00 

200 A 3-fasa ......... 13 597,00 Samkv. kostn. 

315 A fasa ......... 28 498,00 — 

300 KVA 3-fasa ....... 39 567,00 — 

500 KVA 3-fasa ....... 66 868,00 — 

800 KVA 3-fasa ....... 105 613,00 — 

Bráðabirgðaheimtaugar. 

Heimtaugagjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu: 
Lengdargjald')?) 

Málstraumur Stofngjald Jarðstrengur Loftlína 

63 A fasa 22... 1 165,00 Sama og aðalheimtaugar 
63 A 3efasa 2... 1 635,00 Sama og aðalheimtaugar 

100 A 3-fasa 2... 1 734,00 Sama og aðalheimtaugar 
A merkir málstraum stofnvara í amper. 
kVA merkir málstraum spennis í kílóvoltamper, þegar um sér spennistöð er að ræða. 
  

1) Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast í heilum metrum frá næsta útitengiskáp eða rofa í spennistöð að stofnvarkassa eða 

stofntengikassa í húsveitu. 

Sjái eigandi húsveitu um lögn frá útitengiskáp eða rofa í spennistöð að stofnvarkassa eða stofntengikassa húsveitu á sinn 

kostnað, greiði hann aðeins stofngjald, en annist þá sjálfur viðhald heimtaugarinnar. 

2) Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra innan lóðarmarka í jarðstrengsheimtaug og fyrir hvern stólpa 

innan lóðarmark í loftlínuheimtaug. 
B 159
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Telji rafveitustjóri að auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða spennis, skal notandi 
greiða mismun samkvæmt gjaldskrá. Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja upp spenni- 
stöð 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 rafveitunni 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, sen síðari hlutinn áður en notkun hefst. 

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 5. nóv. 1981, sbr. auglýsingu 
ráðuneytisins nr. 622, 1981 um breytingu á gjaldskrám rafveitna, og birtist til eftirbreytni 
Öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 538 21. 
ágúst 1981. 

Iðnaðarráðuneytið, 24. nóvember 1981. 

F.h. r. 
Páll Flygenring.   

Guðrún Skúladóttir. 
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GJALDSKRÁ 
Rafveitu Gerðahrepps. 

Í RAFORKA. 

Rafveita Gerðahrepps selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

A. Lýsing. 

Um kWst.-mæli á 4,14 kr. hver kWst. 

Um kWst.-mæli á 1,71 kr. hver kWst., auk fastagjalds, er nemi kr. 18,08 á ári af hverri 
einingu gólfflatar í rúmi því, sem lýsa skal. Fyrir verslanir, vinnustofur og skrifstofur skal 
reikna Í fermetra í hverri einingu, en fyrir geymslur og ganga 3 fermetra. 
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B. Almenn heimilisnotkun. 

2.1 Um kWst.-mæli á 1,04 kr. hver kWst. 

C. Vélanofkun. 
3.1 Um kWst.-mæli á 2,30 kr. hver kWst. Hafi vélarnir mjög stuttan notkunartíma, má 

krefjast minnsta árgjalds 412,61 kr. á hvert uppsett kW. vélanna. 

Til fiskiðnaðar, með fasttengdum vélum 0,94 kr. hver kWst. 
Ef uppsett rafvélaverð fasttengdra véla við fisk-, kjöt- eða mjólkuriðnað er yfir 20 kW: 
a. Um kWst.-mæli á 0,66 kr. 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!/2 
klst. í senn. Notandi kosti klukkurofa fyrir vélalagnir eða tvígjaldsmæli, sem settur er 
til eftirlits með að rofið sé á tilsettum tíma. 
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A 
b. Um tvígjaldsmæli á 3,93 kr. hver kWst. í 17/2 klst. tvisvar sinnum á tímum mesta álags 

rafveitunnar, en þó ekki lengur en Í klst. í senn, en 0,73 kr. hver kWst utan þess tíma. 

3.4 Um mæli á 849,00 kr. fyrir hvert kW. mesta notaðs afls á árinu, mælt sem 15 mínútna 
meðalálag og auk þess 0,45 kr. á notaða kWst. 

3.5 Ef ekki eru tök á að mæla mesta notaða afl má selja þannig: 

Um mæli á 557.00 kr. fyrir hvert uppsett kW vélanna og auk þess 0,45 kr. á notaða 

kWst. Ef fasviksstuðull er lægri en 0,85 getur rafveitan krafist af notanda að hann sé 
hækkaður upp í það gildi. 

3.6 Um kWst.-mæli 1,85 kr. hver kWst. fyrir lýsingu án fastagjalds og/eða aflgjalds véla- 
notkunar. 
Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna og annarra straumfrekra tækja, sem valda 

truflunum og/eða takmarka notkun þeirra við tiltekinn tíma sólarhrings. 

D. Hitun. 

4.1 Um kWst.-mæli á 0,43 kr. hver kWst., án rofs. 

4.2 Um kWst.-mæli á 0,24 kr. hver kWst. enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 3 klst. á 

dag, á tímum mesta álags rafveitunnar, en þó eigi lengur en 1 '/2 klst. í senn. 

4.3 Um kWst.-mæli á 0,12 kr. hver kWst., í 9. klst. á tímanum frá kl. 22.00 til 08.00. 

Önnur skilyrði fyrir raforkunotkun til hitunar: 

a. Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 

b. Rafveitan leggur til álagsstýringarrofa og annast viðhald þeirra. Kostar notandinn 

tengingu þeirra og greiðir leigu af þeim, samkvæmt reglum sem gilda um leigu mæla. 
c. Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, 

ofnar fasttengdir, með sérstökum rofum og hitastillir notaður. 

E. Önnur raforkusala. 

5.1 Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra slíkra staða, 
á 1,23 kr. hver kWst., enda sé notkunin mæld um sér mæli og suðutæki fasttengd. 

5.2 Til nota fyrir vinnuljósalagnir meðan á byggingu stendur, um k Wst.-mæli á 2,10 kr. hver 
kWst. 

5.3 Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kWst.-mæli á 0,30 kr. hver kWst. á tímanum 
frá kl. 22 til 8.30 og 0,94 kr. hver kWst. frá kl. 8.30 til 22. 

5.4 Til gatnalýsingar á 0,94 kr. hver kWst. 

Alla rafmagnsnotkun, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar gjaldskrár, 

skal selja eftir gjaldskrárlið A—1. Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitustjóri þó að 

tilskildu samþykki rafveitustjórnar, veita afslátt frá gjaldskrárlið C—E (báðir meðtaldir) á 

orku, sem notuð er á sumrin, sé um aukningu frá vetrarnotkun að ræða. 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 mælitækjum, sem hér 

segir: 

1. Af einfasa mælum upp að 30 amp. ........0%2 0000 kr. 6,10 pr. mán. 
2. Af þrífasa mælum upp að SO amp. ......0.00000 0 kr. 720. — 
3. Af þrífasa mælum 50 til 200 ap. 22.00.0000... kr.18,00 0 — 
4. Af þrífasa mælum yfir 200 amp. 2....0.... 00 kr.27,00 —
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5. Af álagsstýringarliðum ...........0.0.0 0000. kr. 27,00 pr. mán. 
Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafarlaust og 

verður hún eigi enduropnuð fyrr en notandinn hefur greitt kr. 132,00 á skrifstofu raf- 

veitunnar. Ef lokað er fyrir veitu vegna vanskila, skal greiða á skrifstofu rafveitunnar, gjald 
fyrir enduropnun kr. 105,00 

Il. HEIMTAUGARGJALD. 

Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug, er tengir húsveitu við veitukerfi og 

Rafveitu Gerðahrepps. Heimtaugargjaldið skal greitt við umsókn. 

Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar fyrir fullgerðar húsveitur og bráðabirgða- 

heimtaugar fyrir byggingastaði. 

Aðalheimtaugar. 

Heimtaugagjöld fyrir aðalheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu: 
Yfirlengdargjald 

Málstraumur/ Heimtaugarg). Jarðstr. Loftlína 

málraun kr. kr./m kr./stólpa 

63 A I-fasa ....... 6 569,00 158,00 2 075,00 

63 ÁA 3-fasa ....... 7 090,00 190,00 2 604,00 

100 A 3-fasa ....... 8428,00 215,00 3278,00 
200 A 3-fasa ....... 13 597,00 Samkv. kostn. 
315 A 3-fasa ....... 28 498,00 — 

300 KVA 3-fasa ....... 39 567,00 — 

500 KVA 3-fasa ....... 66 868.00 — 

800 KVA 3-fasa ....... 105 613,00 — 

Bráðabirgðaheimtaugar. 

Heimtaugagjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu: 
Lengdargjald!)?) 

Málstraumur Stofngjald Jarðstrengur Lottlína 

63 ÁA fasa „20... 1 165,00 Sama og aðalheimtaugar 

63 A 3-fasa ...... 1 635,00 Sama og aðalheimtaugar 

100 A 3cfasa 20... 1 734.00 Sama og aðalheimtaugar 

A merkir málstraum stofnvara í amper. 

KVA merkir málstraum spennis í kílóvoltamper, þegar um sér spennistöð er að ræ“ 

Telji rafveitustjóri að auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða spennis, skal notar, 

greiða mismun samkvæmt gjaldskrá. Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja upp spenni- 

stöð 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 rafveitunni að kostnaðarlausu og skal í öllu hlíta 
skilmálum rafveitunnar um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. Þegar húsnæði er lagt til skal 
það fullnægja skilyrðum um gerð spennistöðvarhúsa, að dómi rafveitustjóra. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt hverfi að ræða eða 
aðstæður óeðlilegar skal greiða heimtaugargjald samkvæmt kostnaðarreikningi. Helmingur 

heimtaugargjalds skal greiddur við umsókn, en síðari hlutinn áður en notkun hefst. 

  

1) Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast í heilum metrum frá næsta útitengiskáp eða rofa í spennistöð að stofnvarkassa eða 

stofntengikassa í húsveitu. 

Sjái eigandi húsveitu um lögn frá útitengiskáp eða rofa í spennistöð að stofnvarkassa eða stofntengikassa húsveitu á sinn 

kostnað, greiði hann aðeins stofngjald, en annist þá sjálfur viðhald heimtaugarinnar. 

2) Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra innan lóðarmarka í jarðstrengsheimtaug og fyrir hvern stólpa 

innan lóðarmarka í loftlínuheimtaug.
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nr. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orkulögum 
58 29. apríl 1967 staðfestist hér með til að öðlast gildi 5. nóv. 1981, sbr. auglýsingu 

ráðuneytisins nr. 622 1981 um breytingu á gjaldskrám rafveitna, og birtist til eftirbreytni 
öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 539 21. 

ágúst 1981. 

Íðnaðarráðuneytið, 24. nóvember 1981. 

F.h.r. 
Páll Flygenring.   

Guðrún Skúladóttir. 

3. desember 1981. Nr. 802. 
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GJALDSKRÁ 
Rafveitu Njarðvíkur. 

Raforka: 

Rafveita Njarðvíkur selur raforku á þann hátt og með því móti sem hér segir: 

1. Lýsing. 

. Um kWst. mæli á kr. 4,13 hver kWst. 

. Um kWst. mæli á kr. 1,71 hver kWst. auk fastagjalds er nemi kr. 18,08 á ári af hverjum 

fermetra gólfflatar í því rúmi er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal greiða af gólffleti í 

verslunum, vinnustofum og á skrifstofum, en fyrir geymslur og ganga skal greiða kr. 
6,05 af fermetra á ári. 

2. Almenn heimilisnotkun. 

. Um kWst.-mæli á kr. 1,04 hver kWst. 

3. Vélanotkun. 

. Um kWst.-mæli á kr. 2,30 hver kWst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma, má 

krefjast minnsta ársgjalds kr. 1 138,00 á hvert uppsett kW vélanna. 

Til fiskiðnaðar með fasttengdum vélum kr. 1,85 hver kWst. 

Um mæli á kr. 1 138,00 fyrir hvert kW mest notaðs afls á árinu mælt sem 15 mín. 

meðalálag og auk þess kr. 0,34 á notaða kWst. Gjald vegna ljósanotkunar kr. 16,86 á 

hvern fermetra í vinnustofum, kaffistofum o. þ. h., en kr. 6,00 á hvern fermetra í 

vörugeymslum og kr. 9,91 annars staðar. 

4. Hitun. 

. Um kWst. mæli á kr. 0,26 hver kWst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 3 klst. á dag 
á tímum mesta álags rafveitunnar, um hádegið og síðdegis en þó eigi lengur en í 1 2 klst. 
í senn. 
Um kWst. mæli á kr. 0,12 hver kWst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 9 klst. á 
tímanum frá kl. 22 til 7. 

. Um kWst. mæli á kr. 0,43 hver kWst. án rofs. 

Önnur skilyrði fyrir raforkunotkun til hitunar: 

Að línur og spennar þoli álagið, að dómi rafveitustj. 

Að notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina.
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c. Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar og 
Rafmagnseftirlits ríkisins. 

d. Að lagðar séu fram niðurstöður útreikninga á hitaþörf þess rýmis er hita skal, þegar þess 
er krafist. 

5. Önnur raforka. 

I. Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra slíkra staða á 
kr. 1,23 hverja kWst., enda sé notkun mæld með sér mæli og suðutæki fasttengd. 
Til nota við vinnulagnir við byggingar meðan á framkvæmdum stendur, um k Wst.-mæli 

á kr. 2,10 hver kWst. 
3. Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kWst.-mæli á kr. 0,30 hver kWst. á tímanum 

frá kl. 22 til 8.30 og kr. 0,94 hver kWst. á tímanum frá kl. 8.30 til 22. 

4. 4 844,00 kr/kW á ári í uppsettu afli úti- og götulýsingar. Lýsing þessi stjórnast af 

ljósabúnaði Rafveitunnar, auk orkukostnaðar er allur eðlilegur viðhaldskostnaður lýs- 

ingarkerfisins innifalinn í verðinu, en notandi greiðir stofnkostnað að fullu. Alla raf- 
magnsnotkun, sem ótalin er og ekki kemur undir aðra gjaldskrárliði, skal selja eftir 
gjaldskrárlið 1— 1. 

to
 

6. Mælaleigur. 

Rafveitust jóri ákveður stærð og gerð mælitækja sem nota skal fyrir hverja veitu, og er sú 
ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða af mælitækjum sem hér segir pr. 
mánuð: 

Af einfasa mælum upp að 30 amp. ..........00 000 kr. 8,05 

Af þrífasa mælum upp að 50 amp. 22.00.0000... kr. 22,25 
Af þrífasa mælum frá 50—-220 amp. ........0... kr. 32,80 

Af mestastraumsmæli ............0. 0. kr. 97,15 

At liða fyrir álagsstýringu .........%...... 0020. kr. 27,00 
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. 

7. Opnunargjöld. 

I. Hafi gjald samkv. gjaldskrá þessari eigi verið greitt svo að til lokunar hafi komið fyrir 

veituna skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 102,00 
- Ef fundin eru við skoðun óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað tafarlaust, og 

verður hún eigi opnuð aftur fyrr en notandinn hefur greitt kr. 102,00 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. 

A)
 

8. Heimtaugargjald. 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar og/eða spennistöðvar fyrir hverja 

húsveitu. Umsækjandi heimtaugar skal gera grein fyrir væntanlegri notkun húsnæðis og 
helstu raforkunotkun og 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 jarðstrengskerfi og allt að 30 metra. Loftlínu- 

heimtaug frá loftlínukerfi samkvæmt eftirfarandi töflum. 
I. 63 A I-fasa .....0.... kr. 6 569,00 
2. 63 A 3-fasa ........00 000 kr. 7 089,00 
3. 200 A fasa .........00 000 kr. 13 600,00 

300 KVA 3-fasa 20.00.0000. kr. 39 566,00 Þ
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Rafveitan leggur ekki jarðlínuheimtaugar að húsum á þeim tíma árs, sem frost er í 
jörðu. Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, stystu leið að varkassa í útvegg. 
Teljist hagkvæmara að hafa kassa í innvegg, skal leita samþykkis rafveitustjóra um gerð og 
frágagn pípu sem strengurinn verður dreginn í. 

Óski húseigandi eftir að flutningsgeta heimtaugar verði aukin, skal húseigandi 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 samkv. töflu. 

Ef breyta þarf loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug vegna óska húseiganda eða vegna 
breytingar á stofnlínu í götu, skal húseigandi greiða heimtaugargjald samkvæmt töflu. Hús- 
eigandi 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 3 x 220 V notendakerfi er breytt í 

380/220 V kerfi kostar rafveitan breytingu á heimtaug en þó ekki breytingu á loftlínuheim- 
taug í jarðstrengsheimtaug. 

Málstraumur Stofngjald 

63 A l-fasa ......2.000 00 kr. 1 166,00 

63 A 3-fasa 20.02.0000 kr. 1 635,00 

100 A 3-fasa ......0...00 0 kr. 1 734,00 

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, eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir, að dómi rafveitu- 
stjóra vegna staðsetningar stöðvarinnar. 

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 spenni- 
stöðina greiðist af rafveitunni í leiguformi, t. d. til lengri tíma og 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 greiðast við umsókn og ekki seinna en við tengingu. 

9. Ýmis ákvæði. 
23,5% söluskattur og 19% verðjöfnunargjald, samtals 42,5% eru talin í upphæð þeirri, 

sem um ræðir Í gjaldskrá þessari, nema í töxtum $—1, $S—2 og 5—3. 

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. des. 1981, sbr. auglýsingu 

ráðuneytisins nr. 644, 1981 um breytingu á gjaldskrám rafveitna, og birtist til eftirbreytni 

öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 544 21. 
ágúst 1981. 

Iðnaðarráðuneytið, 3. desember 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRÁ 

Rafveitu Voga og Vatnsleysustrandar. 

Raforka: 

Rafveita Voga og Vatnsleysustrandar selur raforku á þann hátt og með því móti sem hér 
segir: 

1. Lýsing. 

I. Um kKWst.-mæli á kr. 4,13 hver kWst. 

2. Um kWst.-mæli á kr. 1,71 hver kWst. auk fastagjalds er nemi kr. 18,08 af hverjum 
fermetra gólfflatar í því rúmi er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal greiða af gólffleti í 
verslunum, vinnustofum og á skrifstofum, en fyrir geymslur og ganga skal greiða kr. 
6,05 af fermetra á ári. 

2. Almenn heimilisnotkun. 

I. Um kKWst.-mæli á kr. 1,04 hver kWst. 

3. Vélanotkun. 

I. um kKWst.-mæli á kr. 2,30 hver kWst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma, má 
krefjast minnsta ársgjalds kr. 1 138,00 á hvert uppsett kW vélanna. 

2. Til fiskiðnaðar með fasttengdum vélum kr. 1,85 hver kWst. 
4. Um mæli á kr. 1 138,00 fyrir hvert kW mest notaðs afls á árinu mælt sem 15 mín. 

meðalálag og auk þess kr. 0,34 á notaða kWst. Gjald vegna ljósanotkunar kr. 16,86 á 
hvern fermetra í vinnustofum, katfistofum o. þ. h., en kr. 6,00 á hvern fermetra í vöru- 
geymslum og kr. 9,91 annars staðar. 

4. Hitun. 

I. Um kWst.-mæli á kr. 0,26 hver kWst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 3 klst. á 
dag á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegið og síðdegis, en þó eigi lengur en í 1 !/2 
klst. í senn. 

2. Um kWst.-mæli á kr. 0.12 hver kWst.; enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 9 klst. á 
tímanum frá kl. 22 til 7. 

3. Um kKWst.-mæli á kr. 0,43 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 rafveitunnar og 
Rafmagnsettirlits ríkisins. 

d. Að lagðar séu fram niðurstöður útreikninga á hitaþörf þess rýmis er hita skal, þegar þess 
er krafist. 

5. Önnur raforka. 

I. Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa. sjúkrahúsa og annarra slíkra staða á 
kr. 1,23 hverja kWst., enda sé notkun mæld með sér mæli og suðutæki fasttengd. 

2. Til nota um vinnulagnir við byggingu meðan á byggingu stendur, um kWst.-mæli á kr. 
2,10 hver kWst. 

3. Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kWst.-mæli á kr. 0.80 hver kWst. á tímanum 
frá kl. 22 til 8.30 og kr. 0,94 hver kWst. á tímanum frá kl. 8.30 til 22.
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4. 4 844,00 kr/kW á ári í uppsettu afli úti- og götulýsingar. Lýsing þessi stjórnast af 
ljósabúnaði Rafveitunnar, auk orkukostnaðar er allur eðlilegur viðhaldskostnaður lýs- 
ingarkerfisins innifalinn í verðinu, en notandi greiðir stofnkostnað að fullu. Alla raf- 
magnsnotkun, sem ótalin er og ekki kemur undir aðra gjaldskrárliði, skal setja eftir 
gjaldskrárliði 1— 1. 

6. Mælaleigur. 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja sem nota skal fyrir hverja veitu, og er sú 

ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða af mælitækjum sem hér segir pr. 

mánuð: 
Af einfasa mælum upp að 30 amp. .......0..2 00. kr. 8,05 

Af þrífasa mælum upp að SO amp. .......00... 2... kr. 22,25 
Af þrífasa mælum frá 50—220 amp. ........2%.00 000. kr. 32,80 
Af mestastraumsmæli .............00..0 00 kr. 97,15 
Af liða fyrir álagsstýringu ............... 000. kr. 27,00 

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. 

7. Opnunargjöld. 

I. Hafi gjald samkv. gjaldskrá þessari eigi verið greitt svo að til lokunar hafi komið fyrir 
veituna skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 102,00 

. Ef fundin eru við skoðun óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað tafarlaust, og 
verður hún eigi opnuð aftur fyrr en notandinn hefur greitt kr. 102,00 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. 

NS
) 

8. Heimtaugargjald. 

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 jarðstrengskerfi og allt að 30 metra. Loftlínu- 
heimtaug frá loftlínukerfi samkvæmt eftirfarandi tölum: 

1. 63 A fasa 2... kr. 6 569,00 

2. 63 A 3-fasa 2... kr. 7 089,00 

3. 200 A 3-fa8sa 2... kr. 13 600,00 

4. 300 KVA 3-fasa ......0.00. kr. 39 566,00 

Rafveitan leggur ekki jarðlínuheimtaugar að húsum á þeim tíma árs, sem frost er í 

jörðu. Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, stystu leið að varkassa í útvegg. 

Teljist hagkvæmara að hafa kassa í innvegg, skal leita samþykkis rafveitustjóra um gerð og 
frágang pípu sem strengurinn verður dreginn í. 

Óski húseigandi eftir að flutningsgeta heimtaugar verði aukin, skal húseigandi 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 samkv. töflu. 

Ef breyta þarf loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug vegna óska húseiganda eða vegna 
breytingar í stofnlínu í götu, skal húseigandi greiða heimtaugargjald samkvæmt töflu. Hús- 
eigandi 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 3 < 220 V notendakerfi er breytt í 

B 160 
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380/220 V kerfi kostar rafveitan breytingu á heimtaug en þó ekki breytingu á loftlínuheim- 
taug í jarðstrengsheimtaug. 

Málstraumur Stofngjald 

63 A l-fasa......... kr. 1 166,00 

64 A fasa .....0.. kr. 1 635,00 

100 A 3-fasa 00.00.0000 kr. 1 734,00 

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, samkv. gjaldskrá. Sé nauðsynlegt eða 
hagkvæmara að setja upp spennistöð að mestu 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 húsnæði er lagt til, skal það fullnægja settum skilyrðum um gerð húsa spenni- 

stöðva, að dómi rafveitustjóra. Eðlilegur kostnaður notenda við gerð húsnæðis fyrir spenni- 
stöðina greiðist af rafveitunni í leiguformi, t. d. til lengri tíma og kemur þannig til frádráttar 
heimtaugargjaldi. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulegt hverfi að ræða, eða 
aðstæður óeðlilegar, skal greiða heimtaugargjald samkv. kostnaðarreikningi. 

Heimtaugargjald skal greiðast við umsókn og ekki seinna en við tengingu. 

9. Ýmis ákvæði. 

23,5“ söluskattur og 19%, verðjöfnunargjald, samtals 42,5% eru talin í upphæð þeirri, 
sem um ræðir í gjaldskrá þessari, nema í töxtum 5—1, 5—2 og 5—3. 

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. des. 1981, sbr. auglýsingu 
ráðuneytisins nr. 644 1981 um breytingu á gjaldskrám rafveitna, og birtist til eftirbreytni 

öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis, nr. 550 21. 
ágúst 1981. 

Íðnaðarráðuneytið, 3. desember 1981. 

F. h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 804. 3. desember 1981. 
GJALDSKRA 

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. 4 126,00 hverja kWst. Við þessu verði skal selja hvers konar 
notkun raforku, sem ekki kemst undir aðra liði þessarar gjaldskrár. 

Um kWst.-mæli á kr. 1 706,00 hverja kWst. auk fastagjalds, sem er kr. 18,05 á hvern 

fermetra í rúmi því er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal greiða af gólffleti í búðum, 

vinnustofum og skrifstofum, en fyrir geymslur og ganga skal greiða kr. 6,01 á ári af 

hverjum fermetra. 

ts
 

A—2.
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B. Raforka til almennrar heimilisnotkunar. 

Um kWst.-mæli á kr. 1,03 hverja kWst. 

  

  

c-1 

Cc 
C-3 

C-4 

D—1 
D—2 
D-3 

D—4 

C. Vélanotkumn o. fl. 

. Um kWst.-mæli á kr. 2,30 hverja kWst. Hafi vélar mjög stuttan notkunartíma má 

krefjast minnsta árgjalds kr. 1 138,00 
. Vélanotkun til bráðabirgða um kWst.-mæli á kr. 2,30 hverja kWst. 

. Ef uppsett rafvélaafi fasttengdra véla er yfir 20 kW: 

a) Um kWst.-mæli á kr. 0,34 hverja kWst. auk fastagjalds kr. 1 138,00. Notað afl 
telst vera meðalálag á árinu mælt yfir stundarfjórðung hvert kW. 

b) Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja þannig: Um kWst.-mæli á kr. 0,34 
hverja kWst. auk fastagjalds kr. 1 077,00 hvert kW. í málraun uppsettra véla á 

árinu. Heimilt er að rjúfa straum allt að þrem stundum á dag samkv. gjaldskrárlið 
C—-3, kl. 10.30—12.00 og kl. 17.30—19.00. 

. Um afl- og orkumæla: 
a) Af notuðu afli mælt í stundarfjórðung kr. 1 138,00 kW. á ári. 

b) Af allri notkun kr. 0,34 hverja kWst. Samkvæmt gjaldskrárlið þessum heimilast 
að selja raforku til vélareksturs, hitunar og ljósa, en reikna skal gólfflatargjald 

vegna ljósa kr. 18,07 á ferm. í vinnusölum, kaffistofum og öðrum slíkum, en kr. 

6,01 á hvern ferm. í vörugeymslum, efnisgeymslum, frystiklefum og þess háttar. 
Þar sem erfitt er að greina á milli hverjum þessara flokka gólfflatargjald skal 
reikna eftir, skal greiða kr. 9,91 á hvern fermetra á ári. 

D. Hitun. 

. Um kWst.-mæli á kr. 0,43 hverja kWst. án rofs. 

2. Um kWst.-mæli með rofi í eina til þrjár klst. á dag kr. 0,26 hverja kWst. 
. Um atl- og orkumæla. 

a) á kr. 0,26 hverja kWst. auk fastagjalds af mestu aflnotkun á ári kr. 215,00 hvert 

kW. 
b) Ef ekki eru tök á að mæla aflnotkun, skal greiða samkv. ástimplun hitatækja og 

fullt álag. 
. Um kWst.-mæli á kr. 0,13 hverja kWst. með rofi frá kl. 08.00—23.00. 

Skilyrði fyrir raforkusölu til húshitunar: 

a) Að aflvél, spennar, götustrengir og línur þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
b) Að notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina. 

c) Að notandi kosti tengingu og uppsetningu á álagsstýrirofum sem rafveitan leggur til og 
greiði þá 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. 1,23 hverja kWst. enda sé notkunin mæld um sérmæli og suðurtæki fasttengd.
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Til nota við vinnulagnir við byggingar eða aðra mannvirkjagerð, meðan á byggingu 
stendur um kWst.-mæli á kr. 2,18. 

Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kWst.-mæli á kr. 0,37 hverja kWst. ef 

straumur er rofinn frá kl. 8.30—22.00 eða um tvígjaldsmæli kr. 0,30 hver kWst. á tímanum 
frá kl. 22.00—8.30 og kr. 0,94 hver kWst. frá kl. 8.30-22.00. 

Til gatna- og hafnarlýsinga á kr. 1,22 hverja kWst. 
Öll rafmagnsnotkun sem ótalin er og kemst ekki undir aðra liði þessarar gjaldskrár, skal 

selja eftir gjaldskrárlið A— 1. Þegar sérstaklega stendur á má rafveitustjóri, þá 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. 

Il. 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 mælitækjum, sem hér 
segir: 

I. Af einfasa mælum upp að 30 amp. .........00 0000. kr. 6,00 pr. mán. 
2. Af þrífasa mælum upp að 50 amp. ........000 0... kr. 7,15 pr. mán. 
3. Af þrífasa mælum 50 til 200 amp. .......0%.000. 0. kr. 18,10 pr. mán. 
4. Af þrífasa mælum yfir 200 amp. ..........000 0 kr. 27,05 pr. mán. 
5. Af álagsstýringarliðum ................0....... kr. 27,05 pr. mán. 

Af öðrum mælitækjum en þeim sem nefnd eru í gjaldskránni, skal ársleigan vera sem 
næst 20% af verði mælitækis. 

Il. HEIMTA UGAGJÖLD. 
Heimtaugagjöld miðast við aflþörf notanda sem gerir grein fyrir væntanlegri notkun 

sinni í umsókn um heimtaug og ákveður rafveitustjóri stærð og gerð heimtaugar í samræmi 
við það. 

Heimtaugagjöld ákveðast þannig: 

Málstraumur Hámarksafl Heimtaugargjald 

stofnvara amp. KVA kr. 

Í IR 3 x 60 22 5 179,00 
2. 3 x< 100 38 7 550,00 
3. 3 x< 200 75 sp. 14 945,00 
Á AR 3 x 350 132 sp. 24 788,00 

Ofangreint gjald miðast við 15 metra langan jarðstreng eða 30 metra loftlínuheimtaug. 
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 greiðfæru leið að varkassa 
á útvegg. Teljist hagkvæmara að hafa varkassann á inrivegg skal leita samþykkis rafveitu- 
stjóra 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. €infasa ......0..0.0. kr. 1 163,00 
Fyrir 60 amp. þrífasa .............0 0. kr. 1 633,00 
Fyrir 100 amp. þrífasa .......0.0... 0... kr. 1 734,00 
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 jörðu, eða óveður há útivinnu.
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Sé um óskipulagt svæði að ræða, eða óeðlilegar eða erfiðar aðstæður, skal greiða sam- 
kvæmt 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 hag- 

kvæmara þykir að dómi rafveitustjóra, vegna staðsetningar spennistöðvarinnar 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 spennistöðvarhúsa, að 

dómi rafveitustjóra. 

IV. OPNUNARGJÖLD. 

I. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá eigi verið greitt, svo að til lokunar komi, skal greiða 

gjald fyrir enduropnun kr. 148,00. 

Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni tafarlaust lokað og ekki 
opnuð fyrr en notandinn hefur bætt úr því og greitt kr. 148,00 fyrir enduropnun til 
innheimtu rafveitunnar. 

ta
 

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. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér 

með til að öðlast gildi 1. des. 1981, sbr. auglýsingu ráðuneytisins nr. 644 1981 um breytingu 
á gjaldskrám rafveitna. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 543 21. ágúst 

1981. 
Íðnaðarráðuneytið, 3. desember 1981. 

F. h. r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir. 

3. desember 1981. , Nr. 805. 

GJALDSKRA 

Rafveitu Grindavíkur. 

I. RAFORKA. 

Rafveita Grindavíkur selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

A. Lýsing. 
A—1. Um kWst.-mæli á kr. 4,10 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. 1,69 á hverja kWst. auk fastagjalds, sem er kr. 18,04 á hvern 

fermetra í rúmi því er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal greiða af gólffleti í búðum, 

vinnustofum og skrifstofum, en fyrir geymslur og ganga skal greiða kr. 6,00 á ári af 

hverjum fermetra.
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B. Raforka til almennrar heimilisnotkunar. 

Um kWst.-mæli á kr. 1,03 hverja kWst. 

C. Vélanotkun o. fl. 

C—1. Um kWst.-mæli á kr. 2,29 hverja kWst. Hafi vélar mjög stuttan notkunartíma má 

krefjast minnsta ársgjalds kr. 1 138,00. 

C—2. Vélanotkun til bráðabirgða um kWst.-mæli á kr. 2,29 hverja kWst. 
C—3. Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla er yfir 20 kW: 

a) Um kWst.-mæli kr. 0,34 hverja kWst. auk fastagjalds kr. 1 138,00. Notað afl telst 
vera meðalálag á árinu mælt yfir stundarfjórðung hvert kW. 

b) Ef ekki eru tök á að mæla notað afl má selja þannig: Um kWst.-mæli á kr. 0,34 
hverja kWst. auk fastagjalds kr. 1 077,00 kW. Í málraun uppsettra véla á árinu. 

Heimilt er að rjúfa straum allt áð þrem stundum á dag samkv. gjaldskrárlið 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. 1 138,00 á kW á ári. 

b) Af allri notkun kr. 0,34 hverja kWst. Samkvæmt gjaldskrárlið þessum heimilast 

að selja raforku til vélareksturs, hitunar og ljósa en reikna skal gólfflatargjald 
vegna ljósa kr. 18,04 á ferm. í vinnusölum, kaffistofum og öðrum slíkum, en kr. 

6,00 á hvern ferm. í vörugeymslum, efnisgeymslum, frystiklefum og þess háttar. 
Þar sem erfitt er að greina á milli hverjum þessara flokka gólfflatargjald skal 
reikna eftir, skal greiða kr. 9,90 á hvern fermetra á ári. 

Ð. Hitun. 
D—1. Um kWst.-mæli á kr. 0,42 hverja kWst. án rofs. 

D—2. Um kWst.-mæli með rofi í eina til þrjár klst. á dag kr. 0,27 hverja kWst. 
D—3. Um afl- og orkumæla: 

a) á kr. 0,27 hverja kWst. auk fastagjalds af mestu aflnotkun á ári kr. 214,90 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.0,12 hverja kWst. með rofi frá kl. 08.00—23.00. 

Skilyrði fyrir raforkusölu til húshitunar: 

a) Að aflvél, spennar, götustrengir og línur þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 

b) Að notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina. 
c) Að notandi kosti tengingu og uppsetningu á álagsstýrirofum sem rafveitan leggur til og 

greiði af þeim samkv. gjaldskrá. 

d) Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkv. fyrirmælum rafveitunnar og Raf- 

magnseftirlits 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 sett verða upp. 

E. Önnur raforkusala. 
Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra slíkra staða á 

kr. 1,23 hverja kWst. enda sé notkunin mæld um sérmæli og suðutæki fasttengd. 

Til nota við vinnulagnir við byggingar eða aðra mannvirkjagerð, meðan á byggingu 

stendur um kWst.-mæli á kr. 2,19.
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Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kWst.-mæli á kr. 0,38 hverja kWst. ef 

straumur er rofinn frá kl. 8.30—22.00 eða um tvígjaldsmæli kr. 0,30 hver kWst., á tímanum 

frá kl. 22.00-—-8.30 og kr. 0,94 hver kWst., frá 8,30—22.00. 

Til gatna- og hafnarlýsinga á kr. 1,22 hverja kWst. 
Öll rafmagnsnotkun sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar gjaldskrár, skal 

selja eftir gjaldskrárlið A— 1. Þegar sérstaklega stendur á má rafveitustjóri 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. 

IH. MÆLALEIGA. 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja veitu og er sú 

ákvörðun skuldbundin fyrir notandann, sem greiða skal af mælitækjum sem hér segir: 

1. Af einfasa mælum upp að 30 amp. ........220000 000 kr. 6,10 
2. Af þrífasa mælum upp að 50 amp. .........000000 00 — 17,15 
3. Af þrífasa mælum 50—200 amp. ..........20000 000 — 18,05 
4. Af þrífasa mælum yfir 200 amp. ........2000000 0 — 27,05 
5. Af álagsstýringarliðum .............0...000.2.. 0 — 21,05 

Af öðrum mælitækjum en þeim sem nefnd eru í gjaldskránni, skal ársleigan vera sem 
næst 20% af verði mælitækis. 

HI. HEIMTAUGAGJÖLD. 

Heimtaugagjöld miðast við aflþörf notanda sem gerir grein fyrir væntanlegri notkun 

sinni í umsókn um heimtaug og ákveður rafveitustjóri stærð og gerð heimtaugar í samræmi 
við það. Heimtaugagjöld ákveðast þannig: 

Málstraumur Hámarksafl Heimtaugargjald 

stofnvara amp. kva kr. 

Í. 3x< 60 22 5 180,00 

2. 3x100 38 7 553,00 

3. 3x200 75 sp. 14 946,00 

Á. 3x350 132 sp. 29 845,00 

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 rafveitu- 
stjóra um gerð og frágang pípu, sem strengurinn er dreginn í svo og staðsetningu varkassa 
svo aðgengilegt sé að komast að honum, enda greiðir húseigandi sem hér segir: 

Fyrir 60 amp. einfasa ...........02.. 0000 kr. 1 165,00 
Fyrir 60 amp. þrífasa .........0..0..0 0... — 1635,00 

Fyrir 100 amp. þrífasa .........2.0... 00. — 1 734,00. 

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 jörðu, eða óveður há útivinnu. 

Sé um óskipulagt svæði að ræða, eða óeðlilegar eða erfiðar aðstæður skal greiða sam- 
kvæmt reikningi.
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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 hag- 

kvæmara þykir að dómi rafveitustjóra, vegna staðsetningar spennistöðvarinnar svo og allan 

kostnað af spennistöðinni (búnað). 
Þegar lóð er lögð til, er það gert rafveitunni 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. 

IV. OPNUNARGJÖLD. 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá eigi verið greitt svo að til lokunar komi, skal greiða 
gjald fyrir enduropnun kr. 145,00. 

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 kr. 145,00 fyrir enduropnun 
til innheimtu rafveitunnar. 

V. HEIMILD TIL GJALDSKRÁRBREYTINGA. 

Hækki innkaupsverð á raforku, kaupgjald eða verðlag, er bæjarstjórn heimilt að fengn- 

um tillögum rafveitunnar, að hækka rafmagnsreikninga um allt að 50% af hækkuninni. 

Breyting skv. þessari gr. er háð samþykki iðnaðarráðuneytisins. 
Innifalin í gjaldskrá eru 42.5% vegna söluskatts og verðjöfnunargjalds, nema hitatöxt- 

um vegna húshitunar. 

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. des. 1981, sbr. auglýsingu 

ráðuneytisins nr. 644/1981 um breytingu á gjaldskrám rafveitna. Jafnframt er úr gildi felld 

gjaldskrá nr. 553 21. ágúst 1981. 

Iðnaðarráðuneytið, 3. desember 1981. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 806. 13. nóvember 1981. 

GJALDSKRA 

Rafmagnsveitna ríkisins. 

RAFORKU VERÐ, YFIRLIT. 

Gjaldskrárliðir Grunnverð Verðjöfnunargj. Sölugjald Samtals 

A.1 Almenn notkun 

Orkugjald ............. 0,62 0,12 0,15 0,89 kr/kWh 

Fast gjald Fl .......... 303,00 568,00 71,00 0 432,00 kr/ári 

A.2 Vinnuljósanotkun 

Orkugjald ............. 0.93 0,18 0,22 1,33 kr/kWh 

Fast gjald F 1 .......... 303,00 58,00 71,00. 0 432,00 kr/ári
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Gjaldskrárliðir Grunnverð Verðjöfnunargj. Sölugjald Samtals 

A.3 Utanhússlýsing 
Orkugjald ............. 0,54 0,10 0,13 0,77 kr/kWh 

Fast gjald F1 .......... 303,00 58,00 71,00 432,00 kr/ári 

A.4 Sumarbústaðir 

Orkugjald ............. 0,41 0 0 0,41 kr/kWh 

Fast gjald F3 .......... 1 296,00 0 0 1296,00 kr/ári 

Fast gjald F1 .......... 303,00 58,00 71,00 432,00 kr/ári 

A.5 Markaflmæling 

Orkugjald ............. 0,20 0 0 0,20 kr/kWh 

Afl LM. 4 KW 2... 3 367,00 641,00 791,00 4 798,00 kr/ári 

AfLS—2ZOKW 2... 467,00 89.00 109,00 665,00 kr/kW/ári 

Orkugj. yfirn. .......... 0,62 0,12 0,15 0,89 kr/kWh 

B.1 Aflmæling 
Orkugjald ............. 0,24 0,04 0,06 0,34 kr/kWh 

Aflgj. 12 KW =... 8 964,00  1716,00 2 100,00 12 780,00 kr/ári 

Aflgj/KW 747,00 141,70 175,00 1 065,00 kr/kW/ári 

B.2 Súgþurrkun 
Orkugjald ............. 0,14 0,03 0,03 0,20 kr/kWh 

Afl /KW 248,00 48,00 58,00 354,00 kr/kW/ári 

C.1 Hitun — íbúðarhúsnæði 

Orkugjald ............. 0,28 0 0 0,28 kr/kWh 

Fast gjald F3 .......... 1295,00 0 0 1 296,00 kr/ári 

C.2 Hitun — íbúðarhúsnæði 

Orkugjald ............. 0,19 0 0 0,18 kr/kWh 

Ð.1 Hitun — annað en íb. húsn. 

Orkugjald ............. 0,41 0 0 0,41 kr/kWh 

Fast gjald F3 .......... 1 296,00 0 0 1 296,00 kr/ári 

D.2 Hitun — annað en íb. húsn. 

Orkugjald ............. 0,26 0 0 0,26 kr/kWh 

Lokunargj. ............ 165,00 0 0 165,00 

Ath. Orkugjald er í aurum, en annað í krónum. 

I. SMÁSALA. 
GJALDSKRÁRLIÐIR. 

Rafmagnsveitur ríkisins selja raforku í smásölu á þann hátt og við því verði, sem hér 

segir: 
j A. 1. Almenn notkun. 

Öll almenn notkun, svo sem heimlisnotkun, lýsing, smávélanotkun og öll önnur notkun 

ótalin annars staðar. 

Orkugjald ............0%. 0000. 0,89 kr/kWh 
Fastagjald 1 XF1 ........0.0.2000 000 432,00 kr/a 

A. 2. Vinnuljósanotkun. 

Öll skammtímanotkun og notkun til vinnuvéla, vinnuljósa og annars við mannvirkja- 
gerð, svo og við breytingar á eldri mannvirkjum. 
Orkugjald ............00.0 0000 1,33 kr/kWh 
Fastagjald 1 X FI ..........0.%.%00 000 432,00 kr/a 

B 161
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A. 3. Utanhússlýsing. 

Öll sérmæld utanhússlýsing. 
Orkugjald ............00. 00. 0,77 kr/kWh 
Fastagjald 1 X FI .........0... 432,00 kr/a 

A. 4. Sumarbústaðanotkun. 

Öll notkun í sumarbústöðum og sumarbúðum. 

Orkugjald ..........200 0000 0,41 kr/kWh 
Fastagjald 4 X FT .......000.. 000 1 728,00 kr/a 

A. 5. Markmæling. 

Allur almennur búrekstur. 

Aflgjald, lágmarksstilling 4 KW .........000.. 4 798,00 kr/a 
Aflgjald umfram 4 kW að hámarksaflstillingu 20 kW ... 665,00 kr/k W/a 
Orkugjald af allri notkun .........00)0%.. 0000... 0,20 kr/kWh 

Orkugjald af notkun umfram aflstillingu ............... 0,89 kr/kWh 
Heimilt er að selja raforku til búrekstrar samkvæmt öðrum liðum ef hagkvæmara þykir. 

B. 1. Aflmæling. 

Öll meiri háttar véla- og iðnaðarnotkun. 

Lágmarksaflgjald, 12 KW .......00.0 0. 12 780,00 kr/a 
Aflgjald umfram 12 KW .....0000000 00 1 065,00 kr/kW/a 
Orkugjald ...........00 0000 0,34 kr/kW/a 

B. 2. Súgþurrkun. 

Til súgþurrkunar á tímabilinu 1. júní til 31. okt. 
Aflgjald .............. 0 354,00 kr/kW/a 
Orkugjald ............... 000 0,20 kr/kWh 

C. 1. Hitun. 

Til hitunar á íbúðarhúsnæði. 

Orkugjald .............0000 0. 0,28 kr/kWh 

Fastagjald 3 XF1 ........0.22000 00 1 296,00 kr/a 

Roftími er allt að 2 x< 1!/2 klukkustund á dag. 

C. 2. Hitun. 

Til hitunar á íbúðarhúsnæði. 

Orkugjald ...............2 0000 0,19 kr/kWh 
Roftími er allt að 15 klukkustundir á dag. 

D. 1. Hitun. 

Til hitunar á öðru en íbúðarhúsnæði. 

Orkugjald ...............2 00. 0,41 kr/kWh 
Fastagjald 3 xXF1 .......00.000 00 1 296,00 kr/a 

Roftími er allt að 2 < 172 klukkustund á dag.
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D. 2. Hitun. 

Til hitunar á öðru húsnæði en íbúðarhúsnæði. 
Orkugjald ...........0.0... 0. 0,26 kr/kWh 

Roftími allt að 15 klukkustundir á dag. 

Gjald fyrir lokunaraðgerðir á veitu vegna vanskila eru samtals kr. 165,00 

SKILGREININGAR OG ÝMIS ÁKVÆÐI. 
1. Utanhússlýsing. 

Rafmagnsveitur ríkisins sjá um uppsetningu utanhússlýsingarkerfa samkvæmt ósk not- 

anda, sem greiðir allan stofnkostnað. 

Allt eðlilegt viðhald lýsingar annast Rafmagnsveitur ríkisins á sinn kostnað. 

2. Sumarbústaðanotkun. 

Orkuverð A. 4 fylgir orkuverði D. 1. 

3. Markmæling. 

Liður A. 5 er fyrir heildarorkusölu til bændabýla samkvæmt opinberri skráningu og 

skilgreiningu þar um. Aðrir gjaldskrárliðir eru ekki veittir samhliða honum svo sem súg- 
þurrkun eða húshitun. 

4. Aflgjaldsmæling. 

Aflgjald sé ákveðið samkvæmt mælingu miðað við 15 mín. meðalgildi afls. 
Gjaldskylt afl hvers almanaksárs er meðaltal fjögurra hæstu mánaðargilda en hjá fisk- 

bræðslum, fiskmjölsverksmiðjum og hliðstæðri notkun, meðal tveggja hæstu mánaðargilda. 
Alestur fari að jafnaði fram í byrjun hvers mánaðar. 

Lágmarsaflgjald sé miðað við 12 kW afl. Notanda með lægra meðalgildi alfs er þó 
heimilt að kaupa raforku samkvæmt B. 1., enda greiði hann þá lágmarksaflgjaldið. 

5. Véla- og tækjanotkun. 

1. Ef úttekið launafl hjá notanda nemur meiru en 50% af mestu útteknu raunafli á ári, 
miðað við 15 mín. meðalgildi afls, skal hann gera ráðstafanir á sinn kostnað til þess að 
færa það niður í framangreint hlutfall. Rafmagnsveiturnar geta krafið notanda um sér- 
stakt gjald fyrir launafl sé framangreint hlutfall yfir 50% (Cos undir 0,9), þar til úr 

hefur verið bætt. 
2. Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna og annarra tækja, er valda tilfinnanlegum 

truflunum, um lengri eða skemmri tíma eftir aðstæðum hverju sinni. 

6. Takmörkun á vali gjaldskrárliða o. fl. 

Þegar um sérstakar aðstæður er að ræða, svo sem tímabundna notkun mikils afls, geta 

Rafmagnsveitur ríkisins takmarkað val notanda við ákveðna gjaldskrárliði eða gert sérstaka 

samninga um skilyrði fyrir tengingu. Þar sem framleiðslukostnaður orku er sérstaklega hár, 

svo sem á dieselstöðvasvæðum, 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. 

1. Annað. 

Sölugjald 23,5% og verðjöfnunargjald 19% eru innifalin í öllum gjaldskrárliðum, nema 

orkugjöldum til húshitunar í liðum A. 4, A. 5, C. 1, C. 2, D. 1 og D. 2 og tilsvarandi 
fastagjöldum.



Nr. 806. 1282 13. nóvember 1981. 

Gjaldskrárverð breytast til samræmis við þær breytingar, sem kunna að verða á þessum 
gjöldum. 

H. HEILDSALA. 

1. gr. 

Gjaldskrá þessi gildir um sölu til héraðsrafmagnsveitna og er miðuð við afhendingu 

orkunnar á einum stað í nánd við mörk orkuveitusvæða þeirra. 

Í gjaldskrá þessari eru tilgreindir mánuðir og ár — almanaksmánuðir og almanaksár. 

2. gr. 

Rafmagnsgjald. 

Aflgjald 20.00.0000. 672,00 kr. á árskW 
* Orkugjald fyrir fyrstu notkun allt að 2 500 klst. nýt- 

ingartíma á árskW ...........0000 000 21,50 kr á kW 

Fyrir notkun milli 2 500 og 4 000 klst. nýtingartíma á 
ÁFSKW 2......0. 00 12,30 kr. á kW 
Fyrir notkun umfram 4 000 klst. nýtingartíma á árskW .. 6,20 kr. á kW 

3. gr. 

Gjöld samkvæmt 2. gr. miðast við að rafmagnið sé afhent á 33 eða 66 málspennu. Sé 
afhendingarspennan lægri hækka öll gjöld samkvæmt 2. gr. um 5%. 

4. gr. 
Aflmæling. 

Með árskW í gjaldskrá þessari er átt við meðaltal fjögurra hæstu mánaðarálagstoppa 

ársins, mældra sem 30 mínútna meðalálag á afhendingarstað. 

„og. 

Arsnýting. 

Ársnýting í klukkustundum er raforkunotkun eins almanaksárs í kWh deilt með þeim 
álagstoppi í kW, sem greiða skal fyrir. 

. 6. gr. 

Ákvörðun aflgjalds. 

Rafmagnsveiturnar áætla í samráði við kaupanda aflnotkun komandi árs og er það 
umsamið afl sama tímabils. Reynist mesta aflnotkun verða minni, skal þó kaupandi greiða 

fyrir minnst 80% af umsömdu afli. 
7. gr. 

Fasviksstuðull. 

Gjaldskráin miðast við, að meðalfasviksstuðull hvers mánaðar hjá kaupanda sé ekki 

lægri en 0,85. Falli meðalfasviksstuðullinn niður fyrir þetta gildi, skal kílówattstundarverð 
skv. 2. gr. umrædds mánaðar hækka um 2% fyrir hvert hundraðshlutastig eða meiri hluta úr 

stigi, sem meðalfasviksstuðull mánaðarins fer niður fyrir slíkt lágmark. 

8. gr. 

Greiðsluskilmálar. 

Rafmagnsveiturnar áætla í samráði við kaupanda ársgreiðslu hans miðað við umsamið 

afl og áætlaða orku og skal þeirri upphæð skipt í mánaðarlegar greiðslur. Mánaðar-
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greiðslurnar falla í gjalddaga fyrsta dag hvers mánaðar eftir á, og eindagi er í lok þess 
mánaðar. Lánavextir greiðast af fyrsta mánuði skuldar en vanskilavextir eftir eindaga, hvort 
tveggja samkvæmt almennum reglum Seðlabanka Íslands um hæstu leyfilega vexti á hverjum 

tíma. 
Rafmagnsveiturnar hafa heimild til að stöðva afhendingu orkunnar, ef greiðsla hefur 

ekki verið innt af hendi einum mánuði eftir gjalddaga en tilkynnt skal kaupanda um það með 

minnst 3ja daga fyrirvara. Gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað 

kaupanda sbr. 76. gr. orkulaga nr. 581, 1967. 

IH. HEIMTAUGAGJÖLD Í ÞÉTTBÝLI. 

Heimtaugagjöld Rafmagnsveitna ríkisins í kaupstöðum, kauptúnum og þorpum, tengd 
veitusvæðum Rafmagnsveitnanna og með fasta íbúatölu 50 eða fleiri, samkvæmt skrá hag- 

stofu Íslands á hverjum tíma miðað við áramót, eru sem hér segir: 

1.0 Rafmagnsveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtauga eða spennistöðva fyrir hverja 
húsveitu. 

1.1. Umsækjandi heimtaugar skal á heimtaugarumsókn gera grein fyrir væntanlegri raf- 
orkunotkun næstu S árin, ásamt gerð og notkun húsnæðis. Teikning af húsnæðinu fylgi 
heimtaugarumsókn. Heimtaugargjald skal greitt að fullu áður en verk er hafið. 

2.0 Ein heimtaug er lögð að eign eða eignum á hverri lóð og greiðist heimtaugargjald af 
hverri heimtaug eða spennistöð sem hér segir: 

2.1 Heimtaug. 

Gjald af yfirlengd') 

Varstærð Stofngjald Jarðstrengur Lottlína 
Amp. kr. kr/m kr/stólpa 

63 einfasa ..........0..... 6 004 153 
63 Þriggjafasa ........... 6469 153 

100 þriggjafasa ........... 10 265 191 
200 þriggjafasa ........... 20 481 223 

315 þriggjafasa ........... 32 262 281 
400 þriggjafasa ........... 40 986 Samkv. kostn. 

710 KVA spst. ............ 12735 — 

1200 KVA spst. ........... 122 924 — 
Stofnvarkassi tengdur við 
loftlínu (sjá ið 3.2) ........ 1444 

2.2 Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðamörkum við götu, stystu greiðfæra leið að 

varkassa á útvegg götuhliðar hússins. Teljist hagkvæmara að hafa varkassa á innvegg 
skal leita samþykkis Rafmagnsveitnanna um gerð og frágang pípu, sem heimtaugar- 
strengurinn verður dreginn í. Af jarðstrengsheimtaug með flutningsgetu 200 A og 315 

A greiðist yfirlengdargjald af vegalengd frá stofnvarkassa að rofa í dreifistöð að frá- 

dregnum 25 m í lóð. Af vegalengd umfram 125 m í götu greiðist ekki yfirlengdargjald, 

sjá þó lið 2.4. Lengd loftlínu heimtaugar reiknast frá næsta stólpa í götulínu, stystu 
greiðfæra leið að varkassa. 

2.3 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 hag- 
kvæmara þykir að dómi Rafmagnsveitnanna, með hliðsjón af tæknilegum aðstæðum, 
hverju sinni. 

  

1) Yfirlengdargjald reiknast af jarðlínuheimtaug, sem er lengri en 25 m í lóð og loftlínuheimtaug, sem er lengri en 50 m, nema 
annars sé getið.
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Þegar lóð er lögð til, er það gert Rafmagnsveitunum að kostnaðarlausu og hlíta ber 
skilmálum þeirra um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. Þegar húsnæði fyrir spennistöð 
er lagt til, t. d. innan þess húsrýmis er umsækjandi hefur til umráða, svo sem í fiskverk- 
unarhúsum, fiskmjölsbræðslum, iðnaðarhúsnæði, verslunarhúsnæði o. s. frv., skal stað- 

setning þess ákveðin með samþykki Rafmagnsveitnanna í hverju tilviki og skal húsnæð- 

isaðstaðan fullnægja þeim kröfum sem gerðar eru um húsnæði til þessara nota. Hús- 
næðið — uppsteypt hús — er lagt Rafmagnsveitunum til að kostnaðarlausu, en þær sjá 
um allan kostnað við fullnaðarfrágang húsnæðisins eftir nánara samkomulagi þar um, 

hverju sinni. 

Telji Rafmagnsveiturnar að auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða stækka spenni, eða 

notandi óskar eftir þeirri aukningu skal notandi greiða helming kostnaðar samkvæmt 

heimtaugargjaldskrá fyrir íbúðahús, en allan kostnað samkvæmt kostnaðarreikningi, 

fyrir iðnaðar- og verslunarhús o. þ. h. 
Fyrir bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í byggingu skal greiða sem hér segir: 
Grunngjald óháð kostnaði við setningu bráðabirgðaheimtaugar kr. 867,00. 
Fyrir kostnað við framkvæmd verksins og leigu á efni samkvæmt kostnaðaráætlun Raf- 

magnsveitnanna, sem miða skal við aðstæður hverju sinni. 

Fyrir stofnvarkassa með tilheyrandi búnaði og mælitækjum, sem tengdur er í loftlínu- 
staur í kerfi Rafmagnsveitnanna, skal greiða eins og 2.1 segir til um miðað við 63 Amp. 

stofnvar, en að öðru leyti fer um gjald samkvæmt lið 3.1. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum, innan kaupstaða, kauptúna og þorpa. Sé 

um óskipulagt svæði að ræða eða aðstæður óeðlilegar, skal greiða heimtaugargjald 
samkvæmt reikningi, er byggist á kostnaðaráætlun eða raunkostnaði, háð aðstæðum og 

ákvörðun Rafmagnsveitnanna hverju sinni. 

IV. HEIMTAUGAGJÖLD Í SVEITUM. 

. Hver sá, er óskar að fá rafmagn úr fyrirhugaðri héraðsrafmagnsveitu, Rafmagnsveitna 
ríkisins eða fá heimtaug úr héraðsrafmagnsveitu þeirri sem fyrir er eða fá tengt hús eða 

viðbyggingu við hús, sem er grunngjaldsskylt (sbr. 2. gr.), skal hafa greitt heimtaugar- 
gjald til Rafmagnsveitna ríkisins, áður en lagning veitunnar er hafin. Óheimil er raf- 

magnsnotkun um heimtaug nema framangreindu skilyrði um greiðslu heimtaugargjald- 
sins hafi verið fullnægt. 

. Heimtaugargjald skal vera grunngjald af fasteign að viðbættum hundraðshluta af fast- 

eignamatsverði. Grunngjald skal vera kr. 5 913,00 á hvern notanda og til viðbótar við 

grunngjald, skal greiða 1,2 af hundraði af fasteignamatsverði húsa, mannvirkja, lands og 
lóða, allt að kr. 493 832,00 matsverði, og 0,6 af hundraði af þeim hluta fasteignamats- 

verðs, sem er fram yfir kr. 493 832.00, enda sé samanlögð lengd háspennu- og lág- 

spennulínu veitunnar ekki yfir 1,5 km á hverjar 5 913,00 krónur, sem áætlað er að 

greiðist í grunngjöldum. 
Framangreint grunngjald, kr. 5 913,00 miðast við vísitölu byggingarkostnaður, 626 stig. 

Grunngjald breytist í sama hlutfalli og vísitalan til hækkunar eða lækkunar þannig, að 

vísitalan 1. janúar ár hvert er lögð til grundvallar grunngjaldi almannaksársins. 
Ef ekki er fyrir hendi mat á fasteign, sem greiða skal heimtaugargjald af, getur raf- 

magnsveitustjóri ríkisins áætlað matsverð með hliðsjón af þeim reglum, sem fasteignamat 
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 nýbýlis, sem ekki hefur fengið staðfest fasteignamat skal ákveða með 
hliðsjón af því, að samanlagt matsverð lands og húsa býlisins verði 271 602,00 kr. en þó eigi 
lægra en fasteignamatsverð húsa. Heimtaugagjöld sumarbústaða, sumarbúða, veiðihúsa,
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hótela, verksmiðja, íbúðarhúsa og annarra slíkra aðila, sem ekki eru í tengslum við búrekst- 

ur, greiðist samkvæmt kostnaði. 

Um greiðslu kostnaðar af breytingu heimtauga eða spennistöðva fer eftir ákvæðum 
reglugerðar Rafmagnsveitna ríkisins. Verði fallist á að leggja veitu, þar sem línulengd fer 
fram úr því, sem tilgreint er í 1. málsgrein skulu heimtaugagjöld hækka samkvæmt nánari 
ákvörðun ráðherra með hliðsjón af áætluðu kostnaðarverði af þeim línum, sem fram yfir eru. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér 
með til að öðlast gildi 5. nóv. 1981, sbr. auglýsngu ráðuneytisins nr. 620, 1981 um breytingar 
á gjaldskrám rafveitna. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 549 21. ágúst 

1981. 
Iðnaðarráðuneytið, 13. nóvember 1981. 

F. h. r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

18. desember 1981. , Nr. 807. 

AUGLYSING 

um umferð í Ólafsfirði. 

Að fengnum tillögum bæjarstjórnar Ólafsfjarðar og með heimild í 65. gr. umferðarlaga 
nr. 40, 1968 er hér með ákveðið að bannaður verði allur akstur beltabifhljóla innanbæjar 

eða í þéttbýlinu frá kl. 20 til kl. 07, þó getur lögreglan veitt undanþágur vegna nauðsynlegrar 

notkunar þessara tækja innan áðurgreindra tímamarka. 
Reglur þessar taka gildi þegar í stað. 

Lögreglustjórinn í Ólafsfirði, 18. desember 1981. 

Barði Þórhallsson. 

22. desember 1981. j Nr. 808. 

AUGLYSING 

um umferð í Vestmannaeyjum. 

Að fenginni tillögu bæjarstjórnar Vestmannaeyja og samkvæmt heimild í 65. gr. um- 
ferðarlaga nr. 40/1968, hafa verið settar eftirfarandi reglur um umferð í Vestmannaeyjum: 

1. Tangagata hafi biðskyldu fyrir Skildingavegi. 
Fífilgata hafi biðskyldu fyrir Vestmannabraut og Sólhlíð. 
Allar hliðargötur hafi biðskyldu fyrir Helgafellsbraut að Fellavegi undanskildum. 
Brattagata hafi biðskyldu fyrir Illugagötu. 
Bifreiðastöður eru bannaðar við Kirkjuveg norðanverðan milli Vallargötu og Heiðar- 
vegs. 
Ákvæði auglýsingar þessarar taka gildi þegar í stað. 

Um
 

> 

Bæjarfógetinn í Vestmannaeyjum, 22. desember 1981. 

Kristján Torfason.
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REGLUGERÐ 

fyrir Seðlabanka Íslands. 

I KAFLI 

Skipulag bankans og hlutverk 

1. gr. 

Seðlabanki Íslands (á ensku: The Central Bank of Iceland) er sjálfstæð stofnun, sem er 
eign ríkisins, en lýtur sérstakri stjórn samkvæmt lögum um hann og þessari reglugerð. 

2 2. gr. 
Ríkissjóður ber ábyrgð á öllum skuldbindingum Seðlabankans. Heimili og varnarþing 

Seðlabankans er í Reykjavík. 

3. gr. 

Hlutverk Seðlabankans er: 

1) að annast seðlaútgáfu og myntsláttu og sjá um, að ætíð sé fyrir hendi nægilegur forði 

seðla og sleginna peninga; 
2) að vinna að því, að peningamagn í umferð og framboð lánsfjár sé hæfilegt miðað við 

það, að framleiðslugeta atvinnuveganna sé hagnýtt á sem fyllstan og hagkvæmastan hátt 

og að verðlag haldist stöðugt; 

3) að efla og varðveita gjaldeyrisvarasjóð, er nægi til þess að tryggja frjáls viðskipti við 
útlönd og fjárhagslegt öryggi þjóðarinnar út á við; 

4) að fara með gengismál, kaupa og selja erlendan gjaldeyri og hafa umsjón og eftirlit með 
gjaldeyrisviðskiptum annarra banka, stofnana, fyrirtækja og einstaklinga; 

5) að hafa með höndum framkvæmd greiðslusamninga við önnur ríki, viðskipti við al- 
þjóðafjármálastofnanir í umboði ríkisstjórnarinnar og vera fjárhagslegur aðili að Al- 

þjóðagjaldeyrissjóðnum fyrir hönd ríkisins; 
6) að vera ríkisstjórninni til ráðuneytis um allt, er varðar gengismál, gjaldeyrismál og 

peningamál; 

7) að annast bankaviðskipti ríkissjóðs og hafa milligöngu um erlendar lántökur hans; 

8) að vera banki annarra banka, sparisjóða og innlánsstofnana og hafa eftirlit með allri 

starfsemi þeirra; 

9) að stuðla að heilbrigðum verðbréfa- og peningaviðskiptum, og er bankanum í því skyni 

heimilt að stofna til og reka kaupþing, ef aðstæður leyfa; 
10) að gera skýrslur og áætlanir um starfsemi sína og þá þætti efnahagsmála, er varða 

hlutverk hans; ' 

11) að annast önnur þau verkefni, sem honum kunna að vera falin með lögum eða á annan 

hátt og samrýmanleg eru markmiði hans og tilgangi.
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4. gr. 

Í öllu starfi sínu skal Seðlabankinn hafa náið samstarf við ríkisstjórnina og gera henni 
grein fyrir skoðunum sínum varðandi stefnu í efnahagsmálum og framkvæmd hennar. Sé um 

verulegan ágreining við ríkisstjórnina að ræða, er Seðlabankastjórn rétt að lýsa honum 
opinberlega og skýra skoðanir sínar. Hún skal engu að síður telja það eitt meginhlutverk sitt 

að vinna að því, að sú stefna, sem ríkisstjórnin markar að lokum, nái tilgangi sínum. 

II. KAFLI 

Seðlaútgáfa og mynt 

5. gr. 

Seðlabankinn hefur einkarétt til að láta gera og gefa út peningaseðla og láta slá og gefa 

út peninga úr málmi (mynt). Peningaseðlar þeir, sem bankinn lætur gera og gefur út, og 
peningar þeir, sem hann lætur slá og gefur út, skulu vera lögeyrir til allra greiðslna hér á landi 
með fullu ákvæðisverði. 

Viðskiptaráðherra ákveður, að tillögu bankans, stærð, útlit og ákvæðisverð þeirra pen- 
ingaseðla, sem bankinn lætur gera og gefur út. 

Einnig ákveður ráðherra, að tillögu bankans, ákvæðisverð peninga þeirra, sem slá skal, 

svo og gerð, þyngd, stærð og málmblöndu. 
Ákvarðanir ráðherra, þær er um ræðir í 2. og 3. mgr., skulu birtar með auglýsingu í 

Lögbirtingablaðinu og Stjórnartíðindum. 

6. gr. 

Peningaseðlar skulu gerðir úr haldgóðum, vönduðum pappír og prentaðir á þann hátt, 
að erfitt sé að líkja eftir þeim. Á hvern seðil skal prenta númer á tveimur stöðum, svo og 
nöfn tveggja bankastjóra eftir eigin handskrift. 

Slegnir peningar skulu svo rétt slegnir, að mismunur á þyngd einstakra peninga, sem 

eiga að hafa sömu þyngd, nemi eigi meiru en einum af hundraði. 

7. gr. 

Seðlabankinn skal stefna að því að eiga ávallt á móti að minnsta kosti helmingi seðla- 
magnsins, sem í umferð er, gulleign, innstæður eða aðrar auðseldar og óbundnar eignir í 
erlendum gjaldeyri, sem nota má til greiðslu, hvar sem er. Skal bankinn birta mánaðarlega í 

Lögbirtingablaðinu skýrslur um það, hve miklum hluta seðlaveltunnar þessi trygging nemi. 

8. gr. 

Peningaseðlar og slegnir peningar, er eigi hafa verið gefnir út eða látnir í umferð, skulu 

geymdir í aðalpeningahirslum bankans og í seðlageymslum á vegum Seðlabankans utan 
Reykjavíkur, nema þeir séu í öruggri geymslu erlendis. 

Á sama hátt skal allt það, er viðkemur seðlagerð og myntsláttu, þar með talin myndmót 
og lýsingar, geymt í aðalpeningahirslum bankans nema það, sem falið er tilöruggrar geymslu 
erlendis. 

9. gr. 

Minnst einu sinni á hverjum ársfjórðungi skal forstöðumaður endurskoðunardeildar 

ásamt fulltrúum sínum gera fyrirvaralausa könnun á seðla- og myntfúlgu í aðalfjárhirslum og 
gefa bankaráði skýrslu um skoðunina. Aðalféhirðir og fulltrúi bankastjórnar í aðalfjárhirsi- 
um eða staðgenglar þeirra skulu vera viðstaddir skoðunina. a 

B1
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10. gr. 
Til þess að stuðla að því, að fyrir hendi sé nægur forði seðla utan Reykjavíkur, er 

bankastjórninni heimilt, að höfðu samráði við bankaráð, að setja á stofn seðlageymslur í 
hverjum landshluta eða stærri byggðarlögum með samningi við banka eða sparisjóð. Skulu 
seðlarnir geymdir í traustum geymslum, sem eingöngu eru notaðar fyrir seðlana og byggðar 
skulu samkvæmt ströngum öryggiskröfum. Lyklavöld skulu vera í höndum tveggja manna og 
skal annar vera trúnaðarmaður Seðlabankans, valinn af bankastjórninni, en hinn forstöðu- 
maður eða féhirðir hlutaðeigandi banka eða sparisjóðs, tilnefndur af stjórn stofnunarinnar, 
með samþykki bankastjórnar Seðlabankans. Þessir aðilar skulu tilnefna varamenn og er 
tilnefning þeirra einnig háð samþykki bankastjórnar Seðlabankans. Forstöðumaður endur- 
skoðunardeildar og deildarstjóri eða fulltrúi við hana skulu a. m. k. einu sinni á ári kanna 
birgðir í seðlageymslum. Bankastjórn Seðlabankans setur nánari reglur um umgengni og 
notkun geymslnanna. 

Seðlabankinn greiðir árlega þóknun til trúnaðarmanna við seðlageymslurnar. Annar 
rekstrarkostnaður og stofnkostnaður geymslnanna greiðist af hlutaðeigandi banka eða 
sparisjóði. 

11. gr. 
Seðlabankinn innleysir skemmda seðla með þeim hætti, að sjáist bæði númer seðils, þá 

greiðist hann að fullu, en sjáist aðeins annað númerið, þá greiðist einungis hálft verð hans, 
enda fylgi a. m. k. fjórðungur seðils í einu lagi. Seðlar, sem svo eru skemmdir, að hvorugt 
númera sjáist, verða ekki innleystir. 

Bankinn innleysir slegna peninga, þótt slitnir séu eða skemmdir og áletranir á þeim 
máðar, ef verðgildi er örugglega læsilegt. Slegna gullpeninga skal þó ætíð innleysa, þótt 
slitnir séu eða skemmdir og þótt áletranir á þeim séu eigi vel læsilegar, með verði, er nemi 
verðmæti gullinnihalds hvers penings, að frádregnum 10 af hundraði. 

12. gr. 
Ónýting seðla og myntar fer fram eftir þeim reglum, sem bankastjórnin setur. 

III. KAFLI 

Innlend viðskipti Seðlabankans og eftirlit með bankastarfsemi 

A. Innlán 

13. gr. 
Seðlabankinn tekur við fé til ávöxtunar frá bönkum, sparisjóðum, innlánsstofnunum, 

ríkissjóði, ríkisstofnunum og öðrum opinberum aðilum, fjárfestingarlánasjóðum og fjár- 
málastofnunum eftir nánari ákvörðun bankastjórnar. Fé þetta skal geymt á hlaupareikning- 
um og öðrum innlánsreikningum eftir nánari ákvörðun bankastjórnar. 

14. gr. 
Eigendur innlánsreikninga skulu gefa skrifleg fyrirmæli um það, hverjir séu bærir að 

taka út fé úr reikningum þeirra, enda afhendi þeir bankanum rithandarsýnishorn, eftir þeim 
reglum, sem bankastjórn ákveður. 

Beiðnir um færslur á reikninga, sem berast bankanum í símskeyti, skulu því aðeins 
teknar til greina, að þær berist í staðfestu símskeyti eða símskeyti, sem rekja má til bærs aðila 
með símskeytalykli eða á annan tryggilegan hátt.
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15. gr. 

Greiði bankinn fé úr innlánsreikningi á grundvelli falsaðs heimildarskjals eða falsaðs 
tékka, eða heimildarskjals eða tékka, sem gefið hefur verið út án heimildar, skal reiknings- 

eigandi bera tjónið, nema verulegu gáleysi starfsmanna bankans sé um að kenna. 

16. gr. 

Bankanum er heimilt að ráðstafa fé af innlánsreikningi til greiðslu gjaldfallinna skulda 
reikningseiganda við bankann. Slík skuldfærsla skal tilkynnt reikningseiganda tafarlaust. 

17. gr. 

Eigendum innlánsreikninga skal senda reikningsyfirlit reglulega. Athugasemdir við 
reikningsyfirlit skulu gerðar svo fljótt sem kostur er, og aldrei síðar en 30 dögum eftir 

dagsetningu yfirlits. 

B. Útlán 

18. gr. 
Seðlabankinn veitir bönkum, sparisjóðum og öðrum peningastofnunum lán gegn þeim 

tryggingum, sem bankastjórn metur gildar. 

Útlánastarfsemi er einkum fólgin í: 
1) að kaupa innlenda víxla og ávísanir; 
2) að kaupa innlend verðbréf; 

3) að heimila yfirdrátt á viðskiptareikningi gegn handveði í verðbréfum; 
4) að veita önnur lán gegn handveði eða öðrum tryggingum. 

Bankastjórnin tekur ákvarðanir um lánveitingar, en áritun lánsskjala í bankanum fer 

eftir reglum, er hún setur á grundvelli ákvæða 57. gr. 

19. gr. 

Seðlabankinn veitir bönkum, sparisjóðum og öðrum peningastofnunum lán gegn ríkis- 
tryggðum verðbréfum, svo og öðrum tryggum verðbréfum, sem bankastjórnin tekur gild. 
Verði hafin viðskipti á kaupþingi, skal einkum lánað út á þau bréf, sem þar verða skráð. 
Lánin skulu ekki nema meiru en ?%s af skráðu verði þeirra á viðurkenndu kaupþingi eða 

gangverði þeirra að mati bankastjórnarinnar. Lán þessi skulu veitast til ákveðins tíma, að 

jafnaði ekki lengur en 90 daga. 

20. gr. 

Seðlabankinn veitir lán og endurkaupir víxla með veði í afurðum frá bönkum og spari- 
sjóðum. Skulu lánin ávallt vera með sjálfskuldarábyrgð hlutaðeigandi banka eða sparisjóðs. 
Bankastjórnin ákveður, hversu mikið og til hve langs tíma lánað er út á einstakar afurðir, en 

lánin skulu án undantekningar og í síðasta lagi greiðast upp, er afurðirnar eru seldar. Ef 

afurðaveð bregst, það ferst, reynist ófullnægjandi eða er ekki fyrir hendi, skal banki sá eða 
sparisjóður, sem í ábyrgð er fyrir láni, þegar í stað greiða það að fullu. 

21. gr. 

Bankastjórninni er heimilt að ákveða, að endurgreiddir vextir lána skuli, ef lán er greitt 
fyrir gjalddaga, vera a. m. k. 1/2% lægri á ári en útlánsvextirnir nema. 

C. Bankaeftirlit, fyrirmæli um innlánsbindingu, vexti, verðtryggingu og fleira 

22. gr. 

Seðlabankinn hefur með höndum eftirlit með starfsemi banka, sparisjóða, innlánsdeilda 

samvinnufélaga, Söfnunarsjóðs Íslands og hverrar þeirrar stofnunar annarrar, sem tekur við 

innstæðum frá almenningi eða rekur sambærilega starfsemi að mati hans.
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23. gr. 
Bankaeftirlitið skal fylgjast með því, að stofnanir þær, sem um ræðir í 22. gr., fylgi 

lögum og reglum, sem á hverjum tíma gilda um starfsemi þeirra, og að öll viðskipti séu rekin 
á heilbrigðan hátt. Gagnvart sparisjóðum hefur bankaeftirlitið tekið við þeim störfum, sem 
sparisjóðseftirlitinu eru falin með lögum um sparisjóði. Skulu starfsmenn bankaeftirlitsins 
koma í stofnanir þessar til eftirlits svo oft sem þurfa þykir. 

Nefndum stofnunum er skylt að láta bankaeftirlitinu í té ársreikninga sína, efnahags- og 
rekstraryfirlit og hvers konar aðrar upplýsingar, sem varða starfsemi þeirra, í því formi og 
svo oft sem bankaeftirlitið óskar eftir. Í sambandi við framkvæmd eftirlits í stofnunum, sbr. 
1. mgr., er bankaeftirlitinu heimilt að rannsaka allar eignir þeirra ásamt bókum og hvers 
konar skjölum og krefjast nauðsynlegra upplýsinga af stjórnendum og endurskoðendum 
stofnananna. 

Telji bankaeftirlitið, að innlánsstofnun hafi brotið í bág við lög eða reglur, eða efnahagur 
eða rekstur stofnunar sé með öðrum hætti óheilbrigður, skal eftirlitið koma athugasemdum 
eða ábendingum á framfæri við stjórnendur og endurskoðendur stofnunarinnar. Bankaettir- 
litið leggur skýrslur um eftirlit sitt fyrir bankastjórn Seðlabankans, þar sem m. a. sé getið um 
athugasemdir eða ábendingar, sem framkvæmd eftirlitsins kann að hafa gefið tilefni til og um 
svör stjórnenda hlutaðeigandi stofnunar. Bankastjórn ákveður, hvort einstakar skýrslur 
skuli sendar viðskiptaráðherra ásamt tillögum bankastjórnar um frekari málsmeðferð. At- 
hugasemdir bankaettirlitsins um óheilbrigðan hag og rekstur stofnunar, ásamt tillögum 

bankastjórnar um frekari málsmeðferð, skulu sendar viðskiptaráðherra. 

24. gr. 
Seðlabankinn hefur vörslu og stjórn Tryggingarsjóðs sparisjóða, sbr. lög um sparisjóði, 

enda fer um endurskoðun reikninga hans eftir ákvæðum VII. kafla reglugerðar þessarar. 
Innborgað fé sjóðsins skal ávaxtað í Seðlabankanum á bestu fáanlegum kjörum á hverjum 
tíma, að mati bankans. 

25. gr. 

Nú óskar stofnun, sem um ræðir í 22. gr., að setja á stofn útibú eða umboðsskrifstofu 
(afgreiðsluskrifstofu), og skal hún þá sækja skriflega um leyfi til þess til bankastjórnar 

Seðlabankans. Umsókn skulu fylgja skýr gögn um nauðsyn stofnunar útibúsins eða skrifstof- 
unnar, yfirlýsing um starfssvið og annað, er máli skiptir. Bankastjórnin leggur leyfisumsókn 
ásamt umsögn sinni fyrir þann ráðherra, er fer með mál hlutaðeigandi stofnunar, og tekur þá 
ráðherra ákvörðun um, hvort og hvenær leyfi skuli veitt. Ráðherra tilkynnir bankastjórn 

ákvörðun sína, og annast hún útgáfu leyfis og markar um leið starfssvið útibús eða skrifstofu 
eða hún tilkynnir hlutaðeigandi stofnun um synjun umsóknar. 

26. gr. 

Innlánsstofnanir þær, sem um ræðir í 22. gr., svo og aðrar peningastofnanir, sbr. 13. gr., 
skulu geyma laust fé sitt á reikningi í Seðlabankanum, eftir því sem við verður komið. 

Ennfremur skulu innlánsstofnanir þær, sem um ræðir í 22. gr., eiga fé á bundnum 

reikningi í Seðlabankanum, sem svarar tilteknum hundraðshluta af innstæðufé hlutaðeigandi 
stofnunar. Um hámark innlánsbindingar fer eftir lögum hverju sinni. 

Seðlabankinn getur ákveðið, að tiltekinn hluti innlánsaukningar skuli bundinn á 
reikningi hjá honum, enda fari heildarinnstæða, sem hlutaðeigandi stofnun er skylt að eiga í 

Seðlabankanum, ekki fram úr því hámarki, sem lög setja hverju sinni. 
Seðlabankinn setur nánari reglur um framkvæmd innlánsbindingar samkvæmt 2. og 3. 

mgr., að fengnu samþykki ríkisstjórnarinnar, en bindiskyldan skal vera hin sama fyrir allar 
stofnanir.
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27. gr. 

Samkvæmt lögum nr. 12, 30. apríl 1981 er Seðlabankanum heimilt, að fengnu samþykki 

ríkisstjórnarinnar, að ákveða hærri og sveigjanlegri bindiskyldu innlánsstofnana en greinir í 

26. gr. 
28. gr. 

Seðlabankanum er heimilt að ákveða, að innlánsstofnanir, sem um ræðir í 22. grein, 

skuli eiga ríkistryggð verðbréf eða önnur trygg verðbréf, er nemi allt að 10% af innstæðum 
hjá þeim, nema hærri upphæð sé ákveðin í lögum. Einnig ákveður hann hvaða verðbréf 
skuli metin gild í þessu skyni. Komist á regluleg viðskipti á kaupþingi, skulu yfirleitt ekki 
önnur verðbréf metin gild en þau, sem þar eru skráð, og skal þá miða verðmæti þeirra við 
markaðsgengi. 

29. gr. 

Seðlabankinn getur ákveðið hámark og lágmark vaxta, sem stofnanir þær, sem um ræðir 

í 22. gr., mega reikna af innlánum og útlánum og getur sett nánari reglur um þau innláns- og 
útlánsform, er falla undir vaxtaákvarðanir hans. Ákvörðunarvald þetta nær einnig til þókn- 
unar, framlengingargjalda, lántökugjalda og affalla, sem jafngilda vöxtum, að áliti banka- 
stjórnar. Jafnframt ákveður hann þá vexti, sem skulu gilda um viðskipti við Seðlabankann. 

Bankinn getur einnig ákveðið hámarksvexti í viðskiptum annarra, sbr. lög nr. $8, 28. 

júní 1960. 
Ákvarðanir um vexti og þóknanir skulu birtar í Lögbirtingablaðinu. 
Gjaldskrá innlánsstofnana um innlend viðskipti skal samin og gefin út af Seðla- 

bankanum í samráði við þær og hún birt í Lögbirtingablaðinu. 

30. gr. 

Seðlabankinn reiknar vísitölur, sbr. 2. mgr. 39. gr. laga nr. 13, 10. apríl 1979 um stjórn 
efnahagsmála o. fl., sem heimilt er að miða verðtryggingu sparifjár og lánsfjár við, og birtir í 
Lögbirtingablaðinu. Á sama hátt ákveður hann einnig vaxtakjör og önnur lánskjör, er fylgja 
verðtryggðum skilmálum, er falla undir VII. kafla téðra laga. Bankinn veitir heimildir til 

verðtryggingar skv. sama kafla laganna, nema hún sé heimiluð sérstaklega í lögum. 

31. gr. 

Seðlabankinn skal beita sér fyrir sem víðtækastri samvinnu innlánsstofnana. Skal hann 
gangast fyrir fundum forstöðumanna þeirra, hvenær sem ástæða þykir til. 

D. Önnur viðskipti 

32. gr. 

Seðlabankinn er viðskiptabanki ríkissjóðs og annast fyrir hann hvers konar bankaþjón- 
ustu. Skulu allar innstæður ríkissjóðs og þeirra ríkisstofnana, sem eru á fjárlögum, svo og 
opinberra sjóða, geymdar í Seðlabankanum, eftir því sem við verður komið. 

Heimilt er Seðlabankanum að veita ríkissjóði lán til skamms tíma, enda skal að því 
stefnt, að slík lán greiðist upp í lok hvers fjárhagsárs. 

33. gr. 

Seðlabankanum er heimilt að stofna til skuldbindinga innanlands með útgáfu verðbréfa 
með ákvæðum þess efnis, að höfuðstóll og vextir séu bundnir gengi erlends gjaldeyris. Um 
framtalsskyldu og skattskyldu slíkra verðbréfa, svo og vaxta af þeim, fari eftir ákvæðum laga 
eins og þau eru á hverjum tíma. 

34. gr. 

Seðlabankinn getur annast kaup og sölu verðbréfa og hlutabréfa fyrir ríkissjóð, banka 

og sparisjóði og aðrar innlánsstofnanir, svo og vörslu þeirra fyrir sömu aðila.
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35. gr. 
Seðlabankinn má kaupa og selja ríkisskuldabréf og önnur trygg verðbréf fyrir eigin 

reikning. Hann skal vinna að því, að komið verði á skipulegum verðbréfaviðskiptum hér á 

landi. Hann má í því skyni stofna og reka kaupþing, þar sem verslað er með verðbréf, þar 
með talin hlutabréf. Ráðherra skal að fengnum tillögum bankastjórnar setja reglur um 
kaupþing og viðskipti á kaupþingi. 

36. gr. 

Seðlabankinn skal starfrækja greiðslujöfnunarkerfi og greiðslujöfnunarstöð, einn eða í 

samvinnu við innlánsstofnanir, t. d. með rekstri sameiginlegrar reiknistofu til að auðvelda 
tékka- og ávísanaviðskipti og á annan hátt vinna að því, eins og unnt er, að greiða fyrir 
greiðslumiðlun innanlands, þar með töldum gíróviðskiptum. 

37. gr. 

Seðlabankanum er heimilt að taka til ávöxtunar erlendan gjaldeyri þeirra aðila, er 
viðskipti eiga við bankann, með þeim takmörkunum, sem leiða af ákvæðum 41. gr. 

38. gr. 

Seðlabankinn getur annast alls konar innheimtur á fjárkröfum fyrir innlenda og erlenda 
kröfuhafa, bæði hérlendis og erlendis, með þeim takmörkunum, sem leiða af ákvæðum 41. 
gr. 

39. gr. 

Seðlabankinn getur tekist á hendur ábyrgðir um stuttan tíma utanlands og innan gegn 

tryggingum, jafngóðum og um lán væri að ræða. Ábyrgðin er einföld, nema annað sé tekið 
fram. 

40. gr. 
Bankanum er heimilt að taka að sér innheimtu tékka og annarra ávísana, sem stofnanir 

þær, er um ræðir í 22. gr., hafa keypt og ónóg innstæða er fyrir. Fyrir það starf er bankanum 

heimilt að áskilja innheimtugjald úr hendi útgefanda slíkra skjala. Ráðherra skal að tillögu 

bankastjórnar setja reglur um fjárhæð innheimtugjalds og fleira. Reglur þessar skulu birtar í 
Lögbirtingablaðinu. 

41. gr. 

Heimilt er Seðlabankanum að reka önnur bankaviðskipti, sem samrýmanleg geta talist 
hlutverki hans sem seðlabanka. 

Seðlabankinn skal yfirleitt hvorki skipta við almenning né keppa um viðskipti við aðrar 

lánastofnanir. 

IV. KAFLI 

Gengismál og erlend viðskipti 

42. gr. 

Seðlabankinn ákveður, að fengnu samþykki ríkisstjórnarinnar, stofngengi (pari) íslensku 
krónunnar gagnvart erlendum gjaldeyri og gulli. Þá ákveður Seðlabankinn, að fengnu sam- 
Þykki ríkisstjórnarinnar, mörk leyfilegs munar stofngengis og kaup- og sölugengis. Innan 
þessara marka skráir Seðlabankinn daglega kaup- og sölugengi þeirra gjaldeyristegunda, sem 
þörf er á vegna almennra viðskipta. 

43. gr. 

Ákvarðanir um gengi íslensku krónunnar skulu miðast við að halda sem stöðugustu gengi 
og ná settu markmiði um viðskiptajöfnuð, en tryggja jafnframt rekstrargrundvöll útflutnings- 

atvinnuvega og samkeppnisgreina.
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44. gr. 

Seðlabankinn skal leitast við að efla gjaldeyrisvarasjóð landsins og varðveita hann, eftir 
því sem unnt er, í tryggum og auðseljanlegum verðbréfum eða innstæðum og í gjaldeyri, sem 
nota má til greiðslu hvar sem er. 

45. gr. 

Seðlabankanum er heimilt að kaupa og selja erlenda seðla og slegna peninga. Þá kaupir 

hann og selur trygga erlenda víxla, verðbréf, tékka og ávísanir gefnar út á erlenda banka og 

peningastofnanir. 

46. gr. 

Rétt til að versla með erlendan gjaldeyri hafa, auk Seðlabankans, Landsbanki Íslands og 
Útvegsbanki Íslands. Heimilt er bankastjórn Seðlabankans, að fengnu samþykki ráðherra, 

að leyfa öðrum bönkum, svo og póststjórninni, að versla með erlendan gjaldeyri innan 
takmarka, sem hún ákveður. 

47. gr. 

Seðlabankanum er heimilt að taka lán erlendis vegna almennra þarfa landsins í sambandi 
við gjaldeyrisviðskipti sín. 

Seðlabankanum er ennfremur heimilt að taka lán erlendis í því skyni að endurlána fé 
þetta innanlands, enda komi ábyrgð ríkissjóðs til við endurlánin. 

Seðlabankinn er undanþeginn ákvæðum 12. gr. laga nr. 63, 31. maí 1979 um skipan 
gjaldeyris- og viðskiptamála, að því er varðar lán skv. 1. og 2. mgr. þessarar greinar. 

48. gr. 

Seðlabankinn hefur með höndum framkvæmd greiðslusamninga við önnur ríki. Banka- 
stjórnin ákveður, hvernig framkvæmd skuli reikningsviðskipti við erlenda banka, sem skipt er 

við á grundvelli greiðslusamninga. 

49. gr. 

Seðlabankinn hefur með höndum reikningsviðskipti við alþjóðafjármálastofnanir í 
umboði ríkisstjórnarinnar og er fyrir hönd ríkisins fjárhagslegur aðili að Alþjóðagjaldeyris- 
sjóðnum og hefur á hendi framkvæmd viðskipta við sjóðinn, sbr. 3. gr. 

Seðlabankinn skal vera ríkisstjórninni til ráðuneytis um allt, er varðar gjaldeyrismál, þar 
á meðal erlendar lántökur, og taka að sér framkvæmd í þeim efnum, eftir því sem um verður 
samið. 

50. gr. 
Seðlabankinn hefur umsjón með gjaldeyrisversluninni og eftirlit með því, að lögum og 

reglum um verslun með og ráðstöfun á erlendum gjaldeyri sé fylgt, samkvæmt lögum nr. 63, 

31. maí 1979 og reglugerð, settri á grundvelli þeirra. 

V. KAFLI 

Hagskýrslugerð 

S1. gr. 

Seðlabankinn starfrækir hagfræðideild, er safnar skýrslum og gerir áætlanir um peninga- 
mál, lánamarkað, greiðslujöfnuð og gjaldeyrismál og annað, sem hlutverk bankans varðar, og 
skal hún birta opinberlega sem rækilegastar upplýsingar um þau efni. 

Einnig skal hagfræðideildin vinna að annarri skýrslugerð og athugunum varðandi efna- 
hagsmál og þar á meðal taka að sér þau verkefni á þessu sviði, sem ríkisstjórnin kann að fela 

henni. Í þessum efnum skal hagfræðideildin hafa nána samvinnu við Hagstofu Íslands, 

Þjóðhagsstofnun og aðra aðila, sem að hliðstæðum verkefnum vinna.
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Skylt skal öllum aðilum, sem reka viðskipti, að láta hagfræðideild Seðlabankans í té þær 
upplýsingar, sem hún þarf á að halda vegna hagskýrslugerðar og annarra verkefna á vegum 

hins opinbera. 
Bankastjórnin getur falið sérstökum deildum bankans einstök viðfangsefni, sem að 

framan greinir, og er þá með sama hætti skylt að veita þeim upplýsingar. 

VI. KAFLI. 

Stjórn bankans 

52. gr. 

Yfirstjórn Seðlabankans er í höndum viðskiptaráðherra og bankaráðs, svo sem fyrir er 

mælt í lögum og reglugerð þessari. Stjórn bankans er að öðru leyti í höndum þriggja manna 
bankastjórnar. 

A. Bankastjórn 

53. gr. 

Bankastjórn Seðlabankans er skipuð þremur bankastjórum, sem ráðherra skipar, að 
fengnum tillögum bankaráðs. Bankastjórnin kýs sér formann til ekki skemmri tíma en eins árs 
í senn. 

Bankastjórn er heimilt, að fengnu samþykki bankaráðs, að ráða aðstoðarbankastjóra. 
Ekki mega bankastjórar eða aðstoðarbankastjórar vera í stjórn annarra peningastofnana 

eða fyrirtækja eða gegna öðrum þeim störfum, sem ekki má telja í beinum tengslum við starf 
þeirra við bankann, nema samþykki ráðherra komi til. 

54. gr. 

Bankastjórnin ber ábyrgð á rekstri Seðlabankans og fer með ákvörðunarvald í öllum 
málefnum hans, sem ekki eru öðrum falin með lögum bankans eða þessari reglugerð. 

Bankastjórnin heldur fundi með sér svo oft sem þurfa þykir og hvenær sem einhver 
bankastjóranna óskar þess. Allar mikilsverðar ákvarðanir bankastjórnar skulu vera skrif- 
legar. 

55. gr. 
Bankastjórnin ræður starfsmenn bankans, að undanteknum aðalféhirði og forstöðu- 

manni endurskoðunardeildar, sbr. 61. gr., og segir þeim upp starfi. Hún segir þeim fyrir um 
skyldur þær, er á þeim hvíla, og um störf þau, sem þeir eiga að annast, og hefur eftirlit með, að 
það sé framkvæmt, sem þeim er lagt á herðar. 

56. gr. 

Bankastjórnin skal gefa út erindisbréf til yfirmanna bankans og deildarstjóra, sem greini 

frá verksviði þeirra og starfi. Slík erindisbréf eru afturkallanleg eða háð breytingum, þegar 

bankastjórnin ákveður. 

57. gr. 

Undirskrift tveggja bankastjóra þarf til allra meiri háttar ákvarðana og ráðstafana í nafni 
bankans, svo sem til útgáfu seðla, til kaupa og sölu og veðsetningar fasteigna bankans o. fl. 

Tveir bankastjórar skulu undirskrifa, svo að skuldbindi bankann, svo sem ef gefa skal út 

eða framselja víxla eða önnur verðbréf, árita skjöl við lánveitingar og fleira. Bankaráðið getur 
þó veitt tilteknum starfsmönnum svokallað A-umboð, sem heimilar þeim að skuldbinda 
bankann skv. þessari mgr. ásamt einum bankastjóra. 

Hvers konar útborgunarfyrirmæli skulu árituð annað hvort af tveimur bankastjórum eða 

einum bankastjóra ásamt einum starfsmanni með A- eða B-umboð eða starfsmanni með 

A-umboð ásamt starfsmanni með B-umboð.
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Bankaráðið getur ennfremur veitt tilteknum starfsmönnum svokallað B-umboð, sem 
heimilar þeim að skuldbinda bankann í öðrum málefnum ásamt bankastjóra eða starfsmanni 
með A-umboð. 

Að öðru leyti skal haga undirskriftum vegna bankans eftir nánari reglum, sem banka- 
stjórnin setur. 

58. gr. 

Ráðherra getur, að fengnu áliti bankaráðs, vikið bankastjóra frá starfi. Ráðherra skal 

gera skriflega grein fyrir ástæðum fyrir uppsögninni, og skal bankastjóri eiga rétt á fullum 

launum í eitt til þrjú ár, svo og á eftirlaunum eftir 65 ára aldur, er nemi að minnsta kosti ?/3 

hlutum láuna, hvort tveggja samkvæmt nánari ákvörðun ráðherra. Segi bankastjóri upp 

starfi, skal hann njóta launa í allt að eitt ár, svo og eftirlauna samkvæmt ákvörðun ráðherra. 

Ráðherra er einnig heimilt að víkja bankastjóra frá fyrirvaralaust og án sérstakrar 

launagreiðslu, ef hann hefur brotið af sér í starfi. 

B. Bankaráð 
59. gr. 

Bankaráð Seðlabankans skipa fimm menn kosnir hlutbundinni kosningu af Alþingi til 

fjögurra ára í senn ásamt jafnmörgum til vara. Ráðherra skipar einn hinna kjörnu aðalmanna 

formann bankaráðs til fjögurra ára, en annan varaformann. 
Bankaráðsmenn eða varamenn þeirra skulu vera búsettir í Reykjavík eða svo nálægt 

Reykjavík, að þeim sé auðvelt að sækja bankaráðsfundi hvenær sem er. Ráðherra ákveður 

þóknun bankaráðsmanna. 

Varamaður tekur laun í stað aðalmanns þann tíma, er hann starfar í bankaráðinu. 

60. gr. 
Bankaráð hefur yfirumsjón með starfsemi Seðlabankans og skal bankastjórnin hafa náið 

samráð við bankaráð um stefnu bankans almennt svo og um ákvarðanir í mikilvægum málum, 

er stefnu bankans varða, svo sem um gengisákvarðanir, vexti og innlánsbindingu. Ennfremur 
skal bankastjórnin gefa bankaráði reglulegar skýrslur um störf bankans og stefnu svo og þróun 
gjaldeyris- og peningamála. Bankaráð ber ábyrgð á endurskoðun reikninga bankans. 

61. gr. 

Verkefni bankaráðs eru auk þeirra, sem um getur í 60. gr.: 

1) að gera tillögur til ráðherra um ráðningu bankastjóra og erindisbréf þeirra; 

2) að ákveða laun og eftirlaun bankastjóra, sbr. þó 58. gr., svo og laun aðstoðarbankast jóra; 

3) að ráða aðalféhirði, forstöðumann endurskoðunardeildar og endurskoðanda banka- 

ráðsins skv. 66. gr. og setja þeim erindisbréf; 

4) að eiga aðild að kjarasamningum við starfsmenn bankans skv. lögum um k jarasamninga 

starfsmanna banka í eigu ríkisins; 
5) að ákveða laun hins sérstaka endurskoðanda bankaráðsins; 
6) að setja reglur um eftirlaunasjóð starfsmanna bankans; 

7) að gera tillögur um reglugerð bankans, sem ráðherra setur; 

8) að ákveða, að fengnum tillögum bankastjórnarinnar, hverjir starfsmenn bankans geti 

skuldbundið hann með undirskrift sinni, sbr. 57. gr.; 
9) að gera ályktanir um þau mál, sem bankastjórnin leggur fyrir bankaráðið, og önnur mál. 

62. gr. 

Bankaráð heldur fundi eftir þörfum, en að jafnaði ekki sjaldnar en hálfsmánaðarlega. 

Ætíð skal þó halda bankaráðsfund, þegar bankaráðsmaður krefst þess. Bankastjórn undirbýr 

fundi ásamt bankaráðsformanni. Bankastjórar sitja fundi bankaráðs og taka þátt í umræðum, 
B 163
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en hafa þó eigi atkvæðisrétt. Aðstoðarbankastjórar og hagfræðingur bankans geta og setið 

fundi bankaráðsins skv. nánari ákvörðun þess. Hvorki bankastjórar, aðstoðarbankastjórar né 
hagfræðingur bankans skulu þó sitja á bankaráðsfundum, þegar rædd eru mál, er varða þá 
sjálfa. 

63. gr. 

Fundir bankaráðs eru lögmætir, ef þrír bankaráðsmenn eru á fundi. Afl atkvæða ræður 
úrslitum á fundum. 

Á fundum bankaráðs skal halda gerðabók. Þeir sem heimild hafa til setu á fundum 
bankaráðs, geta krafist bókunar á athugasemdum og ágreiningsálitum sínum. 

VII. KAFLI 

Reikningsskil og endurskoðun 

64. gr. 

Starfsár Seðlabankans er almanaksárið. Ársreikningur bankans skal saminn svo fljótt 
sem auðið er eftir árslok. Að lokinni endurskoðun skal hann staðfestur af bankaráði og 

úrskurðaður af ráðherra. Skal ársreikningurinn síðan birtur í ársskýrslu bankans og Stjórnar- 
tíðindum. Bankinn skal ennfremur birta mánaðarlegt efnahagsyfirlit í Lögbirtingablaðinu. 
Reikningurinn og hin mánaðarlegu yfirlit skulu vera það sundurliðuð, að þau sýni glögga 

mynd af hag bankans. 

65. gr. 

Af tekjum ársins skal greiða allan rekstrarkostnað, svo og tap, sem bankinn hefur orðið 

fyrir á árinu. 
Af tekjuafgangi þeim, sem þá er eftir, skal greiða 5% arð af stofnfé bankans, enda nemi 

arðgreiðsla aldrei hærri upphæð en helmingi tekjuafgangsins. Bankaráðið getur þó ettir tillögu 
bankastjórnar ákveðið hærri arðgreiðslu, ef aðstæður leyfa. Þeim hluta tekjuafgangsins, sem 
ekki er greiddur sem arður, skal bankaráð ráðstafa til varasjóða bankans og deilda hans eftir 

tillögu bankastjórnarinnar. 
Arður sá, sem greiddur er af stofnfé samkvæmt ákvæðum 2. mgr., rennur í sérstakan sjóð, 

sem Seðlabankinn varðveitir, en hálfar árlegar tekjur sjóðsins skulu renna til Vísindasjóðs, 

sbr. lög nr. 51, 5. júní 1957 um Vísinaasjóð. 

66. gr. 
Bankaráð ber ábyrgð á endurskoðun hjá bankanum. Sérstök endurskoðunardeild skal 

starfa við bankann undir umsjón þess, sbr. 67. gr. Auk þess skal bankaráð ráða löggiltan 
endurskoðanda til þess að endurskoða ársreikning bankans, og skal hann haga framkvæmd 

endurskoðunar svo sem hér segir: 

1) Endurskoðandi bankaráðsins skal reglulega kanna innra eftirlit bankans. Ef veikleikar 
finnast á fyrirkomulagi þess, skal bankaráði og bankastjórn skýrt frá þeim skritlega þegar 
í stað. Jafnframt skal endurskoðandi gera tillögur um úrbætur. 

2) Endurskoðun skal framkvæma í samræmi við góða endurskoðunarvenju og í því 
sambandi gerðar þær kannanir á bókhaldi og öðrum gögnum, sem nauðsynlegar kunna 
að þykja. Hversu ítarlegar kannanir skulu gerðar, ræðst af styrkleika innra eftirlitsins. 

3) Að lokinni endurskoðun skal endurskoðandi í áritun láta í ljós álit sitt á áreiðanleika 

ársreiknings Seðlabankans og í henni skal koma fram, hvort ársreikningurinn er saminn í 
samræmi við góða reikningsskilavenju. Auk þess skal endurskoðandi gefa bankaráði 

skriflega skýrslu um endurskoðunina.
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Ráðningartími endurskoðanda bankaráðsins fylgir kjörtímabili bankaráðs. Starfssvið 
hans nær á sama hátt til sjóða, sem starfræktir eru á vegum bankans, nema sérstaklega sé fyrir 

mælt um endurskoðun þeirra af öðrum aðilum í lögum, reglugerðum eða skipulagsskrám. 
Formaður bankaráðs ákveður nánar framkvæmd eftirlits bankaráðsins skv. 1. og 2. tl., 

þ. á m. verkaskiptingu þeirra, sem við eftirlitið starfa. 

67. gr. 

Endurskoðunardeild bankans skal framkvæma hina daglegu endurskoðun í bankanum. 
Skal haga starfi deildarinnar þannig, að lokið sé endurskoðun allra daglegra og venjulegra 

færslna næsta vinnudag eftir að þær hafa farið fram. Forstöðumaður og starfsmenn deildarinn- 
ar skulu eingöngu vinna að endurskoðunarstörfum. 

68. gr. 

Allar leiðréttingar eða breytingar á bókum bankans skulu þannig gerðar, að glöggt sjáist, 
hvað þar hefur staðið upphaflega. 

VIII. KAFLI 

Ýmis ákvæði 

69. gr. 

Bankinn er undanþeginn öllum opinberum gjöldum og sköttum, hverju nafni sem 
nefnast, nema á annan veg sé fyrir mælt í lögum. 

Bækur bankans, ávísanir, skuldbindingar, sem gefnar eru út af bankanum og í nafni hans, 
svo og skuldbindingar, sem veita bankanum handveðsrétt, arðmiðar af skuldabréfum bankans 
og framsöl þeirra skulu undanþegin stimpilgjaldi. 

70. gr. 

Bankastjórar, bankaráðsmenn og allir starfsmenn bankans eru bundnir þagnarskyldu um 

atriði, sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu og leynt skulu fara samkvæmt lögum, reglugerð, 
fyrirmælum yfirboðara eða eðli málsins. Skulu þeir undirrita drengskaparheit um þagnar- 

skylduna í upphafi starfs. Þagnarskyldan helst, þótt látið sé af starfi. 

71. gr. 

Um leið og drengskaparheit er unnið, skulu allir starfsmenn undirrita heit um það, að þeir 
muni gegna störfum sínum fyrir bankann með árvekni og samviskusemi. 

72. gr. 

Kvittanir gjaldkera frá bankanum eru því aðeins gildar, að þær séu vélstimplaðar og með 
áritun hans. Aðrar kvittanir bankans eru því aðeins gildar, að tveir aðilar með undir- 
skriftarheimild skv. ákvæðum 57. gr. undirriti þær. 

73. gr. 
Útskrift úr viðskiptareikningi við bankann er fullkomin sönnun fyrir tilvist skuldar og 

jafngildir beinni skuldarviðurkenningu. 

TÁ. gr. 

Aðalféhirðir ber ábyrgð á þeim fjármunum, sem honum er trúað fyrir, eftir almennum 

reglum. Hann ber og ábyrgð á störfum þeirra, sem í forföllum annast störf hans, enda séu þeir 
til starfanna valdir með samþykki hans.
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15. gr. 

Læsingar á aðalfjárhirslum bankans skulu vera svo gerðar, að þeim verði ekki lokið upp 
nema með tveimur lyklum, sem ekki eru eins. Auk þess skal hverri aðalfjárhirslu vera lokað 
með a. m. k. einum talnalás. 

Umgengni í aðalfjárhirslum, meðferð lykla svo og bókun seðla- og mynthreyfinga skal 
fara fram eftir reglum, sem bankastjórnin setur. 

76. gr. 

Allir varalyklar skulu geymdir í hirslum, sem tveir mismunandi lyklar ganga að og ekki 
má ljúka upp nema að viðstöddum einum bankastjóra, aðalféhirði og forstöðumanni endur- 
skoðunardeildar. 

71. gr. 
Starfsmenn bankans mega ekki án leyfis bankastjórnar reka atvinnu né vera umboðs- 

menn annarra gagnvart bankanum. 

78. gr. 

Starfsmenn skulu ljúka venjulegum daglegum verkefnum, þó að það taki lengri tíma en 
hinn almenna dagvinnutíma. 

Fulltrúar starfsmannafélags eiga rétt á að koma á fundi bankaráðs til þess að ræða málefni 
starfsmanna. 

79. gr. 

Bankastjórar og aðrir starfsmenn bankans mega hvorki vera skuldugir bankanum né vera 
ábyrgðarmenn annarra gagnvart honum. 

80. gr. 
Nú fullnægir innlánsstofnun eða önnur sambærileg stofnun, sem um ræðir í 22. gr., ekki 

þeirri skyldu að leggja inn á reikning á tilskildum tíma hjá Seðlabankanum þá fjárhæð, sem 

bankinn hefur úrskurðað bindiskylda skv. ákvæðum 26. og 27. gr., og er þá bankastjórn 
heimilt með viku fyrirvara að krefjast refsivaxta af þeirri fjárhæð, sem á vantar fyrir hvern 
mánuð og hluta úr mánuði, sem vanskil vara. Refsivextirnir geta verið allt að 1% hærri á 
mánuði eða hluta úr mánuði en hæstu almennir vanskilavextir. 

81. gr. 

Nú vanrækir innlánsstofnun eða önnur sambærileg stofnun, sem um ræðir í 22. gr., eða 

þeir aðilar, sem um ræðir í 3. mgr. $1. gr., að láta í té þær upplýsingar, sem bankaeftirlit eða 

hagfræðideild eiga rétt á að fá, skv. 23. gr. og S1. gr., eða að hlíta fyrirmælum, sem banka- 

stjórnin setur skv. ákvæðum þessara greina eða annarra ákvæða reglugerðar þessarar, og 

getur þá ráðherra, að tillögum bankastjórnar, lagt dagsektir á hinn brotlega, uns skyldunni er 
fullnægt.
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82. gr. 

Komi til þess, að bankastjórnin beiti þeim viðurlögum, sem heimiluð eru í 80. og 81. gr., 

skal stjórn og endurskoðendum þeirrar stofnunar, sem í hlut á, þegar tilkynnt um það, en 

bankaeftirlitinu ber jafnframt að rannsaka sem fyrst bókhald og eignir stofnunarinnar. 

83. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 10, 29. mars 1961 um Seðlabanka 

Íslands, með áorðnum breytingum, öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð fyrir 
Seðlabanka Íslands nr. 52, 24. maí 1962 ásamt síðari breytingum. 

Viðskiptaráðuneytið, 31. desember 1981 

Tómas Árnason. 
  

Þórhallur Ásgeirsson.
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BÆJANÖFN O. FL. 

Menntamálaráðuneytið hefur — samkvæmt lögum nr. 35 18. febrúnar 1953 um bæja- 

nöfn o. fl. — gefið út leyfisbréf fyrir eftirgreindum nöfnum á árinu 1981: 

Hafnarfjörður: 
Grænavatn á nýbýli í Krýsuvík. 

Borgarfjarðarsýsla: 
Hnúkur á iðnaðarbýli í landi Þaravalla, Innri-Akraneshreppi. 

Snæfellsnessýsla: 

Steintún á nýbýli í landi Emmubergs, Skógarstrandarhreppi. 

. Skagafjarðarsýsla: 
Arhóll á loðdýraræktarbýli í landi Hofsóshrepps. 
Brún á þjónustubýli í landi Gýgjarhóls, Staðarhreppi. 

Eyjafjarðarsýsla: 
Rein á garðyrkjubýli í landi Höskuldarstaða, Öngulstaðahreppi. 

Suður- Þingeyjarsýsla: 
Tjarnarland á þjónustubýli í landi Stórutjarna, Ljósavatnshreppi. 

. Austur-Skaftafellssýsla: 
Árnanes III á þjónustubýli í landi Arnaness II, Nesjahreppi. 

Árnessýsla: 
Hraunhólar á smábýli í landi Skaftholts, Gnúpverjahreppi. 

Gráhella á iðnaðarbýli í landi Lækjamóta H, Sandvíkurhreppi. 
Stóra-Sandvík IV á þjónustubýli í landi Stóru-Sandvíkur Sandvíkurhreppi. 

Menntamálaráðuneytið, 30. desember 1981. 

F.h.r. 
Birgir Thorlacius.   

Runólfur Þórarinsson.
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SAMÞYKKT 

um breyting á samþykkt um hundahald í Bessastaðahreppi nr. 409/1975. 

1. gr. 

2. gr. d stl. orðist svo: 

Hundurinn skal aldrei ganga laus á almannafæri, heldur vera í taumi í fylgd með aðila 
sem hefur fullt vald yfir honum. Eigi er leyfilegt að fara með hunda inn í skólahús, matvöru- 
verslanir eða aðra staði, þar sem matvæli eru höfð um hönd. 

2. gr. 

Niður falli eftirfarandi setning í 2. mgr. 2. gr. í. Í.: 

„Einnig má hreppsnefnd skylda hundeiganda til þess að láta hund sinn ekki ganga 

lausan á almannafæri.“ 

3. gr. 

Ofangreind samþykkt hreppsnefndar Bessastaðahrepps staðfestist hér með skv. 1. gr. 

laga nr. 7/1953, um hundahald og varnir gegn sullaveiki og lögum nr. 12/1969 um hollustu- 
hætti og heilbrigðiseftirlit til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 30. desember 1981. 

F.h.r. 

Páll Sigurðsson. 
  

Ingimar Sigurðsson.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 201 15. apríl 1981 um iðgjöld til slysatrygginga. 

1. gr. 

3. gr. hljóði svo: 
Iðgjöld skulu á árinu 1982 nema 0,1% af gjaldstofni skv. 2. gr. 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í lögum nr. 67/1971 með síðari breytingum, tekur 

gildi hinn 1. janúar 1982. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 15. desember 1981. 

Svavar Gestsson.   

Jón Ingimarsson. 

  

Stjórnartíðindi B 66, nr. 760—-812. Útgáfudagur 29. janúar 1982.
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REGLUR 

um radíóbúnað og fjarskipti á skipum. 

EFNISYFIRLIT: 

I. KAFLI 

ALMENNAR KRÖFUR 

. Skilgreiningar og orðaskýringar. 
. Almenn ákvæði. 
. Flokkun skipa. 
. Fjöldi loftskeytamanna og talstöðvarvarða. 

'. Vaktþjónusta. 
. Tækjabúnaður skipa. 
. Loftskeytaklefar. Skip af 1. og 2. fiokki. 
. Afgreiðsluaðstaða. 
. Talstöðvar. Fyrirkomulag. Skip af 3. og 4. flokki. 
„ Færanlegar fjarskiptastöðvar fyrir björgunarbáta. 
. Fastur loftskeytabúnaður í vélknúnum björgunarbátum. 
. Radíóbaujur fyrir gúmmíbjörgunarbáta. 
. Dagbók. 
. Aðlögunartími vegna tækjabúnaðar. 

II. KAFLI 

TÆKNIKRÖFUR 

. Loftskeytabúnaður. 
. Stuttbylgjustöð. 
. Sjálfvirkt vekjaratæki fyrir morse. 
. Miðunarstöðvar. 
. Fastur loftskeytabúnaður í vélknúnum björgunarbátum. 
. Færanlegar fjarskiptastöðvar fyrir björgunarbáta. 
. Neyðartalstöð fyrir gúmmíbjörgunarbáta, 2182 kHz. 
. Radíóbaujur fyrir gúmmíbjörðunarbáta, 121,5 MHz, 243 MHz. 

. Millibylgjutalstöðvar. 
. Orkugjafar. 
. Metrabylgjutalstöðvar (VHF). 
. Sjálfvirkt vekjaratæki fyrir talstöðvar. 
. Verkfæri, mælitæki og varahlutir. 
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I. KAFLI 

ALMENNAR KRÖFUR 

1. gr. 

Skilgreiningar og orðaskýringar. 

Alþjóðasamþykktir þær, sem getið er um í þessum reglum eru Alþjóðasam- 
þykkt um öryggi mannsitfa á hafinu (SOLAS) og Alþjóðafjarskiptasamþykktin, 
sem hér eftir mun nefnd: „radíóreglugerðin“ og Alþjóðasamþykkt um öryggi 
fiskiskipa 1977 (Torremolinos). 
Farstöðvaþjónusta. 

Radíóþjónusta milli farstöðva og landstöðva eða milli farstöðva. 
Sjófarstöðvaþjónusta. 

Farstöðvaþjónusta milli strandarstöðva og sjófarstöðva eða milli sjófar- 
stöðva. Björgunarbátafarstöðvar geta einnig tekið þátt í þessari þjónustu. 
Strandarstöð. 

Landstöð í sjófarstöðvaþjónustunni. 
Hafnarstöð. 

Landstöð í hafnarþjónustu fyrir skip. 

Skipsstöð. 
Farstöð í sjófarstöðvaþjónustunni um borð í skipi, sem er ekki að staðaldri 

fyrir akkeri eða bundið við bryggju. Sem skip í þessu sambandi eru björgunar- 

Látar ekki taldir með. 
Fjarskiptastöð fyrir innanskipssambönd. 

Lítil farstöð í sjófarstöðvaþjónustunni til fjarskipta um borð í skipinu, 
eða milli skipsins og björgunarbáta þess í sambandi við notkun björgunarbáta 
eða æfingar með þeim, eða fjarskiptasamband milli skipa, sem verið er að draga 
eða ýla. 

Björgunarbátastöð. 
Farstöð í sjófarstöðvaþjónustunni eða flugfarstöðvaþjónustunni, eingöngu 

fyrir neyðarþjónustu og staðsett í björgunarbát. 
Alþjóðafjarskiptaþjónusta. 

Fjarskiptaþjónusta milli fjarskiptastöðva, sem staðsettar eru í sitt hverju 
landi eða tilheyra sitt hverju landi. 

Sendingartegund er táknuð sem hér greinir: 

A1 Loftskeytasending án mótunar. Lykluð burðartíðni. 
A2 Loftskeytasending. Lykluð sending sem er tvihliðarbandsstyrkmótuð með 

tóntíðni. 
A2H Loftskeytasending. Lykluð sending, sem er einhliðarbandsstyrkmótuð með 

tóntíðni. Efra hliðarbandið og burðartíðnin eru notuð. 
A3 Talsending með tvíhliðarbandsmótun. 
A3H Talsending með einhliðarbandsmótun. Efra hliðarbandið og burðartíðnin 

eru notuð. 
A3J Talsending með einhliðarbandsmótun. Efra hliðarbandið er notað. Burðar- 

tíðninni er eytt. 
ABA Talsending með einhliðarbandsmótun. Efra hliðarband og minnkuð burð- 

artiðni eru notuð. 
F3 Talsending með tiðnimótun. 

Nýtt skip telst það skip, sem samið hefur verið um smíði á fyrir íslenska aðila, 
eftir gildistöku þessara reglna.
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1.14 

3.1 

Brúttórúmlest eru 2.83 rúmmetrar. 

Skrásetningarlengd skips er lengdin frá fremri brún efsta enda framstefnis að 

afturhrún efsta enda afturstefnis. 
Ef ekkert afturstefni er, skal mæla lengdina að punktinum, þar sem fram- 

hlið stýrisáss (eða framhald hans) mætir efsta þilfarinu. 
Þar sem skip hefur mælibréf með tveimur brúttórúmlestatölum, skal miðað við 

hærri töluna við túlkun þessara reglna. 

2. gr. 

Almenn ákvæði. 

ÖlT íslensk skip. sem falla undir ákvæði alþióðasamþykkta. er fjalla um fiar- 
skipti skipa os Ísland or aðili að skulu fyllnæsia reglum beirra samþykkta 
og reglum þeim, sem hér fara á eftir. Gilda þær einnig um önnur íslensk skip, 

eins og nánar er til tekið í 3. gr. 

Póst- og símamálastofnunin setur nánari reglur um eiginleika fjarskintatækja 

og búnað tengdan þeim og komi þar fram hvaða kröfur hvert tæki skuli upp- 

fvlla. 
Tæki þau, sem hessar reglur taka til. skulu háð viðurkenningu Pást- og síma- 

málastofnunarinnar. Stofnunin skal í samráði við samgönenráðuneytið gefa 

árlega út lista vfir viðnrkennd tæki. 
Pást- og símamálastofnunin sefnr út levfisbréf fyrir notkun fjarskiptatækja 
og hefur eftirlit með henni. 

Skoðun fjarskintastöðva skal fara fram árlega. AS henni lokinni gefur Pást- 

og símamálastofnunin út örvgsisvottorð fvrir loftskewta- og talstöðvar. sem 
gildir í 12 mánuði í senn. enda verði á tímabilinu engar veisamiklar brevt- 
ingar gerðar á tækjunum og húnaði beirra. en há fari fram endurskoðun. Þá 

má gildistíminn vera 14 mánuðir. fari skoðun fram 2 mánnöum fyrir tilsettan 

tíma. Siglinsamálastijóri sefnr út skírteini ban. sem krafist er fyrir skin. sem 

falla undir gildandi alhjóðasamhvkkt nm örvegi mannslífa á hafinn (SOTAS) 
og alhjóðasamhvykkt um órvgsi fiskiskipa (Torremolinos). 

Póst- og símamálastafnunin lætur siglinsamálastjóra í té afrit af skoðunar- 

skýrslum vfir búnað þann. sem reglurnar fjalla um. 

Eftirlit<menn Pást. ag símamálastofnunarinnar skulu að lokinni skoðun sinni 

færa niðurstáður hennar í eftirlitsbók skipsins. 

Skipstiára her skylda tl að fylgiast með því hvenær órvagisskirteini fellur 

túr gildi og sjá um að skoðun fari fram tl endurnýinnar skirtoinisins. 

Á heim skinum. sem samkvæmt reglum hesenm er skylt að hafa Taftckevtamann, 

skal <taða hans ekki vera sameinnð annarri stáðn nm horð. há her Toftskowta. 

manni að sjá um viðhald og framkvæma viðgerðir á tælkinm heim. sem ern Í 

hans umsjá og rafeindasiglinsatækinm skinsins. 

Takist útserðarmanni ekki að ráða Toftskevtamann með fill réttindi Á <kin 

sitt, má Póst- og símamálastofnunin í samráði við Félag ílenskra Toftckewta- 

manna. veita tímabundna undanhásn hæfum manni. hátt ekki hafi hann full 

réttindi. Í þessn sambandi skal sérstaklega bent á ákvæði radíáreglugerðarinnar 

RR 23—2, 853. 854 og 85K. 

3. gr. 

Flokkun skipa. 
1. flokkur: 

Farþegaskip, sem mega flytja 250 farþega eða fleiri á alþjóðasiglingaleiðum.
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2. flokkur: 

Önnur farþegaskip á alþjóðasiglingaleiðum án tillits til stærðar. Farþega- 
skip í strandsiglingum við Ísland 1600 brl. eða stærri að undanskildum þeim 
farþegaskipum, sem sigla reglulegar ferðir milli fastra viðkomustaða innan- 
lands, enda séu vegalengdir milli staðanna styttri en 100 sjómílur, Vöruflutn- 
ingaskip 1600 brl. eða stærri. Skuttogarar 500 brl. og stærri. 
3. flokkur: 

Vöruflutningaskip, sem ekki heyra til 2. fl. Fiskiskip með 33 m skrásetn- 
ingarlengd og lengri, sem ekki heyra til 2. fl. Farþegaskip, sem ekki falla undir 
1. eða 2. fl. 

4. flokkur: 

Fiskiskip 15 m og allt að 33 m skrásetningarlengd. 
5. flokkur: 

Fiskiskip með þilfari með allt að 15 m skrásetningarlengd. 
6. flokkur: 

Opnir vélhátar 6 m og lengri. 

Siglingamálastjóri ákveður, í samráði við Póst- og símamálastofnunina, hvaða 
flokki skip skuli tilheyra, sem ekki eru sérstaklega tilgreind hér að framan. 
Skal tillit tekið til stærðar og notkunar slíkra skipa. 

4. gr. 

Fjöldi loftskeytamanna og talstöðvarvarða. 

Sérhvert skip, sem búið er loftskeytatækjum og/eða talstöð skal hafa loft- 
skevtamenn eða talstöðvarvörð sem hér segir: 

1. flokkur: 

2 loftskeytamenn (annar þeirra 1. flokks). 

2. flokkur: 
1 loftskeytamann. 

3. og 4. flokkur: 
1 talstöðvarvörð með almennu skirteini talstöðvarvarða. 

5. flokkur: 

1 talstöðvarvörð með takmörkuðu skírteini talstöðvarvarða. 

6. flokkur: 

1 talstöðvarvörð. 

Flokkun loftskeytamanna og talstöðvarvarða skal vera samkvæmt radíð- 
reglugerðinni, grein RR 23. 

5. gr. 

Vaktþjónusta. 

1. flokkur: 16 klst. hlustvarsla á sólarhring á neyðartíðninni fyrir morse. 
2. flokkur: 8 klst. hlustvarsla á sólarhring á neyðartíðninni fyrir morse. 
3., 4, 5. og 6. flokkur: Óákveðið. 

Loftskeytamaður, sem samkvæmt þessum reglum á að hlusta á loftskeyta- 
neyðartíðnina á ákveðnum tíma, má hverfa frá slíkri hlustvörslu meðan hann 
er að annast viðskipti á öðrum tíðnum eða sinnir öðrum aðkallandi fjarskipta- 
störfum, þó að því tilskildu að ekki sé hægt að hlusta á hátalara eða með 
heyrnartólum, sem gefa sitt merki í hvort eyra. Loftskeytamanni ber alltaf
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5.3 

ö.4 

55 

6.1 

að viðhalda hlustvörslu með heyrnartólum eða í hátalara á þagnartímabilum, 
sein radíóreglugerðin kveður á um. 

Aðkallandi fjarskiptastörf í þessu sambandi teljast m. a. aðkallandi við- 

gerðir á: 

I) radiótækium, sem notuð ert í Öörvggisskyni. 
2) radíósiglingatækjum eftir fyrirmælum skipstjóra. 

Til viðbótar ákvæðum málsgreinar (i) í þessum lið, er loftskeytamanni á 
skipum öðrum en farþegaskipum með fleiri en einum loftskeytamanni heimilt í 

undantekningartilfellum, þ. e. a. s. þegar ekki er hægt að koma því við að hlusta 
í hátalara með heyrnartólum með sitt merki í hvort eyra, að hætta hlustvörslu 
að skipun skipstjóra til þess að annast viðgerðir til að koma í veg fyrir yfir- 

vofandi stöðvun á: 

— radíótækjum, sem notuð eru í örvggisskyni, 
— radíósiglingatækjum, 
— öðrum rafeindasiglingatækjum þar með talið venjulegar viðgerðir; 
svo framarlega sem: 

I) loftskeytamaðurinn að vild viðkomandi símstjórnar uppfyllir þær kröfur 
að geta unnið þessi verk. 

2) skipið er búið viðtækjaveljara, sem er í samræmi við radióreglugerðina. 
3) Toftskeytamaður viðheldur hlustvörslu í hátalara eða heyrnartólum á þagnar- 

tímabilum radíóreglugerðarinnar í samræmi við radíóreglugerðina. Loft- 
skevtamaður skal engu að síður sinna hlustvörslu með heyrnartólum eða 
hátalara á þagnartímabilunum, sem tilgreind eru í radióreglugerðinni. 

Sjálfvirk vekjaratæki fyrir morse skulu vera í gangi hvenær sem hlustvörslu 
í skipi úti á sjó er ekki sinnt í samræmi við gr. 5.2 og eins á meðan miðanir 

eru gerðar. 

Á þeim skipum, sem starfstími er óákveðinn, ber talstöðvarverði skylda til að 
hlusta, á útköllunartímum þeirra strandarstöðva, sem hann getur átt von á 

viðskiptum frá. 
Auk framangreindra tímaákvarðana ber öllum skipum, sem samkvæmt ákvæð- 
um þessara reglna skulu búin varðviðtæki fyrir 2182 kHz, að halda stöðugan 
hlustvörð á þeirri tíðni, enda skal tækið staðsett þannig að slíkur hlustvörður 

sé mögulegur og öruggur. 
Þegar ríki, sem er aðili að SOLAS, krefst þess að skip, sem sigla innan lögsögu 
ríkisins, séu búin metrabylgjustöð til nota í sambandi við kerfi, sem það hefur 
komið upp til eflingar öryggi við siglingar, skal slík stöð vera í samræmi við 
ákvæði 11. greinar TI. kafla og skal haldin hlustvarsla á stjórnpalli á þeim 
tímum og þeim rásum, sem viðkomandi ríki kann að hafa ákveðið. 

6. gr. 

Tækjabúnaður. 

Tækjabúnaður skipa skal vera sem hér segir: 

Skip í 1. og 2. flokki. 

1. Aðalsendir, 405—535 kHz. (1. gr. í TI. kafla). 
9. Aðalviðtæki, 150 kHz—30 MHz. Skip af 1. flokki ennfremur viðtæki 410 

kHz—23 MHz. (1. gr. í TH. kafla). 

3. Varðviðtæki, 2182 kHz. (1. gr. í HM. kafla). 

4. Orkugjafar (1. gr. í II. kafla).
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Varasendir, 405—535 kHz. (1. gr. í TI. kafla). 
Varaviðtæki, 405—535 kHz. (1. gr. í Il. kafla). 
Millibylgjutalstöð, 1,6—4,2 MHz. (9. gr. í II. kafla). 
Stuttbylgjustöð fyrir morse og tal 4—27,5 MHz. (2. gr. í Il. kafla). 
Metrabylgjutalstöð (VHF), 156—162 MHz. (11. gr. í II. kafla). 

. Miðunarstöð. (4. gr. í TI. kafla). 
- Sjálfvirkt vekjaratæki fyrir talstöðvar (19. gr. í II. kafla). 

Sjálfvirkt vekjaratæki fyrir morse (3. gr. í II. kafla). 
Sjálfvirkur lykill (1. gr. í II. kafla). 
Radar. 
Loftnet (1. gr. í Il. kafla). 

- Færanlegar fjarskiptastöðvar fyrir björgunarbáta (6. gr. í II. kafla). 
Fastur loftskeytabúnaður í vélknúnum björgunarbátum (aðeins skip af 1. 
fl.) (5. gr. í II. kafla). 
Neyðartalstöð fyrir gúmmíbjörgunarbáta, 2182 kHz. (7. gr. í Il. kafla). 
Verkfæri, mælitæki og varahlutir (13. gr. í II. kafla). 

- Radíóbaujur fyrir gúmmíbiðrgunarbáta, 121,5 MHz, 243 MHz. (8. gr. í ll 
kafla). 
Dagbók. (13. gr.). 

6.2 Skip í 8. flokki. 

13. 

- Millibylgjutalstöð, 1,8—4,2 MHz. (9. gr. í II. kafla). 
Stuttbylgjutalstöð, 4—27,5 MHz. (2. gr. í TI. kafla). 
Föskiskipnm í þessum flokki, sem ern undir 500 þri, er ekki skylt að hafa 
stutthvlstutalstöð. 

Metrabylgjutalstöð (VHF), 156—162 MHz. (11. gr. í II. kafla). 
Varaviðtæki, 2182 kHz. (1. gr. í II. kafla). 
Miðunarstöð. (4. gr. í TI. kafla). 

Sjálfvirkt vekjarafæki fyrir talstöðvar. (12. gr. í TI. flokki). 
Radar. 

Orkugjafar. (10. gr. í IT. kafla). 

Færanlegar fjarskiptastöðvar fyrir björgunarbáta. (Á aðeins við um vöru- 
flutningaskip 500 brl. og stærri) (6. gr. í IT. kafla). 
Neyðartalstöð fyrir súmmíhjörgunarbáta, 2182 kHz. (7. gr. í II. kafla). 
Verkfæri, mælitæki og varahlutir. (18. gr. í II. kafla). 

Radíóbaujur fyrir súmmíbjörgunarháta. 121,5 MHz, 243 MHz. (8. gr. í 1. 
kafla). 
Dagbók. (13. gr.). 

6.3 Skip í 4. flokki. 
1. 

R
N
 

3
 

Millibylgjutalstöð, 1.6--4,2 MHz. (þarf ekki að vera búin sjálfvirkum sendi- 
búnaði vekjaramerkis) (9. gr. í TI. kafla). 
Varðviðtæki 2182 kHz. (1. gr. í II. kafla). 
Orkugjafar. (10. gr. í TI. kafla). 
Neyðartalstöðvar fyrir gúmmíbjörgunarbáta, 2182 kHz. (7. gr. í II. kafla). 
Radíóbaujur fyrir gúmmíbjörgunarbáta, 121,5 MHz og 243 MHz. (8. gr. í 
11. kafla). 

Metrabylgjutalstöð (VHF) 156—162 MHz. (11. gr. í II. kafla). 
Verkfæri og varahlutir. (13. gr. í II. kafla). 

64 Skip í 5. flokki. 
1. Millibylgjutalstöð 1,6—2,85 MHz. (9. gr. í TI. kafla) eða metrabylgjutalstöð 

(VHF) 156—162 MHz. (11. gr. í TI. kafla).
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6.5 

6.6 

7 

7.8 

79 
7.10 

8.1 

2. Varðviðtæki fyrir 2182 kHz (gildir ekki um skip, sem eru minni en 12 m) 
(1. gr. í Il. kafla). 

3. Orkugjafar. (10. gr. í II kafla). 
4. Neyðartalstöð fyrir gúmmíbjörgunarbáta 2182 kHz. (7. gr. í II. kafla). 
5. Radíóbaujur fyrir gúmmíbjörgunarbáta, 121,5 MHz, 243 MHz. (8. gr. í Il. 

kafla). 
6. Verkfæri og varahlutir. (13. gr. í II. kafla). 

Skip í 6. flokki. 
Opnir vélbátar 6 m og lengri (4,5 brl.). 

1. Metrabylgjutalstöð (VHF) 156—162 MHz. (11. gr. í II. kafla). 
2. Neyðartalstöð fyrir gúmmíbjörgunarbáta 2182 kHz. (7. gr. í Il. kafla). 

Allur framangreindur tækjabúnaður skal vera í samræmi við ákvæði radið- 
reglugerðarinnar. Þar sem fyrirmæli Póst- og símamálastofnunarinnar kynnu 
að ganga lengra, gilda þau. 

7. gr. 

Loftskeytaklefar. Skip í 1. og 2. flokki. 

Lofiskeytaklefi skal staðsettur á sama þilfari og stjórnklefi skipsins og þannig 
frá honum gengið, að utanaðkomandi hávaði trufli ekki störf loftskeytamanns. 
Loftskeytaklefinn skal vera nægilega rúmgóður svo auðvelt sé að nota tækin, 
og skal hann ekki notaður í neinum þeim tilgangi, sem kynni að trufla störf 

loftskeytamanns. 
Svefnklefi, að minnsta kosti eins loftskeytamanns, skal vera eins nálægt loft- 
skeytaklefa og unnt er. 
Öruggt símasamband skal vera milli loftskeytaklefa og stjórnklefa, skal það 
óháð talkerfi skipsins. 
Loftskeytastöðinni skal þannig fyrir komið að hún sé varin skaðlegum áhrifum 
vatns og hita. Skal hún vera vel aðgengileg til tafarlausrar notkunar í neyðar- 
tilvikum og til viðgerðar. 
Í klefanum skal vera góð klukka með sekúnduvísi á miðri skífunni, sem skal 
vera minnst 125 mm að þvermáli. Skífan skal merkt þagnartímabilum þeim 
sem ákveðin eru í radióreglugerðinni fyrir !loftskeytaþjónustu. Klukkan skal 
þannig staðsett að auðvelt sé að sjá á hana úr sæti loftskeytamanns og frá 
þeim stað, þar sem prófun sjálfvirka vekjaratækisins fer fram. 
Í loftskeytaklefa skal vera sóð neyðarlýsing, nægjanleg til að vel sjáist til að 
vinna með tækjunum og á klukkuna, sem fyrirskipuð er í gr. 7.6. Mögulegt skal 
vera að kveikja eða slökkva á ljósinu við inngang loftskeytaklefa og við vinnu- 
borð loftskeytamanns, nema fyrirkomulag í klefanum geri það óþarft. Slökkv- 
ararnir skulu greinilega merktir: „Neyðarlýsing“. 
Stunga fyrir handlampa með hæfilega langri taug eða vasaljós skal vera í loft- 
skeytaklefa. Á stungan að fá straum frá neyðarorkugjafa skipsins. 
Ljós við vinnuborð loftskeytamanns skal búið styrkstilli. 
Verkfæri þau og varahlutir, sem fjallað er um í 13. gr. í II. kafla, skulu geymd 
í loftskeytaklefa. 

8. gr. 

Afgreiðsluaðstaða. 

Í skipum í 1. flokki skal vera sérstakur klefi, einn eða fleiri, þar sem afgreiða 
má farþega og skipshöfn með samtöl við land. Svo skal einnig vera í skipum 
í 2., 3. og 4. flokki, þar sem því verður við komið. Þar sem svo er ekki, er
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æskilegt að tækjum sé þannig fyrir komið í loftskeyta-, talstöðvar- eða korta- 
klefa, að þeir, sem samtöl eiga við land, verði fyrir sem minnstum utanað- 
komandi truflunum. 

9. gr. 

Talstöðvar. Fyrirkomulag. Skip í 3. og 4. flokki. 

9.1  Talstöðvum skal valinn staður ofarlega í skipinu og þannig fyrir komið að 
utanaðkomandi hávaði trufli eins lítið og unnt er móttöku skeyta og merkja. 

9.2 Gott samband skal vera milli talstöðva og stjórnklefa. 
9.3 Góð klukka skal vera við talstöðvar og skal skífa hennar ekki vera minni að 

þvermáli en 125 mm. Skífan skal merkt þagnartímabilum þeim, sem ákveðin 
eru Í radíóreglugerðinni fyrir talstöðvarþjónustu. Klukkan skal þannig stað- 
sett, að auðvelt sé fyrir talstöðvarvörð að sjá á hana. 

9.4 Við talstöðvar skal komið fyrir spjaldi með leiðbeiningum um notkun þeirra 
í neyðartilvikum. Ennfremur spjaldi með kallmerki skipsins. 

9.5 Góð neyðarlýsing, óháð ljósneti skipsins, skal vera við talstöðvar og þannig 
fyrir komið að birta falli sem best á stillihnappa tækjanna, klukkuna og 
leiðbeiningarspjaldið. 

9.6 Þar sem talstöðvar eru reknar frá rafgeymum, skal vera mögulegt að fylgjast 
með hleðsluástandi þeirra í námunda við þær. 

10. gr. 

Færanlegar fjarskiptastöðvar fyrir björgunarbáta. 

10.1  Viðurkenndar færanlegar fjarskiptastöðvar fyrir björgunarbáta í samræmi 
við 6. gr. í II. kafla, skulu vera um borð í öllum skipum, nema þeim sem 
hafa á hvorri síðu vélknúna björgunarbáta búna loftskeytastöðvum í samræmi 
við ákvæði 11. gr. í þessum kafla og 5. gr. í II. kafla. Allur þessi útbúnaður 
skal vera geymdur á sama stað í kortaklefanum eða öðrum hagkvæmum stað, 
þar sem hann er tilbúinn til flutnings til einhvers björgunarbátsins í neyðar- 
tilfellum. Í olíuskipum sem eru 3000 bri. og stærri, þar sem björgunarbátarnir 
eru miðskips og aftast, skal þessi útbúnaður þó vera geymdur á hagkvæmum 
stað nálægt þeim björgunarbátum, sem fjærst eru aðalsendi skipsins. 

10.2 Þegar skip er á siglingaleið, sem tekur þann tíma sem að áliti stjórnvalda 
gerir björgunarbátastöðvar ónauðsynlegar, mega stjórnvöld heimila að slíkum 
stöðvum sé sleppt. 

11. gr. 

Fastur loftskeytabúnaður í vélknúnum björgunarbátum. 

11.1 Þar sem heildarfjöldi manna um borð í farþegaskipi á löngum alþjóðasiglinga- 
leiðum, hvalvinnsluskipi, fiskvinnsluskipi, niðursuðuverksmiðjuskipi, eða skipi 
ætluðu til flutnings á fólki á vegum hvalvinnslu, fiskvinnslu eða niðursuðu- 
iðnaðar, er meiri en 199 manns en þó minni en 1500 manns, skal loftskeyta- 

stöð, í samræmi við kröfur þessarar greinar og 5. gr. í II. kafla, vera um 
borð í a. m. k. einum þeirra vélknúnu björgunarbáta sem samkvæmt alþjóða- 
reglum er krafist að séu um borð í slíku skipi. 

Þar sem heildarfjöldi manna um borð í slíku skipi er 1500 eða meiri, skal 
slík loftskeytastöð vera um borð í öllum vélknúnum björgunarbátum, sem 
krafist er samkvæmt alþjóðareglum að séu um borð, í slíku skipi. 

11.2  Fjarskiptatækjunum skal vera komið fyrir í klefa nógu stórum til að rúma 
bæði tækin og þann sem notar þau.
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Fyrirkomulag skal vera þannig, að hvorki sendirinn né móttakarinn verði 
fyrir truflunum af völdum vélarinnar, þegar hún er í gangi, hvort sem raf- 
geymirinn er í hleðslu eða ekki. 
Rafgeymirinn fyrir stöðina skal ekki vera notaður til gangsetningar véla 
eða fyrir kveikjukerfi þeirra. 
Vél björgunarbátsins skal vera búin rafal til endurhleðslu rafgeymis stöðv- 
arinnar og annarra nota. 

12. gr. 

Radíóbaujur fyrir gúmmíbjörgunarbáta. 

Gúmmíbjörgunarbátar skipa, sem skylt er að hafa slíka báta, skulu búnir 

bauju, sem sendir frá sér neyðarmerki á tíðnunum 121,5 MHz og 243 MHz. 
Þó þurfa baujurnar ekki að vera fleiri en 5 um borð í sama skipi, en þar 
sem fjöldi gúmmíbjörgunarbáta fer fram úr 5, skulu umbúðir þeirra, sem 
búnir eru baujum, vera greinilega merktar. Baujunum skal pakkað í bátana 
um leið og þeir eru afhentir til notkunar og skulu þá settar í þær nýjar raf- 
hlöður. 

13. gr. 

Dagbók. 

Póst- og símamálastjórnin sér um gerð og útgáfu dagbóka þeirra, sem krafist 
er samkvæmt ákvæðum radióreglugerðarinnar. 
Á skipum í 1. og 2. flokki skal haldin dagbók varðandi fjarskipti o. fl., skal 
hún geymd í loftskeytaklefa og skal Hggja frammi til athugunar fyrir eftir- 
litsmenn. 
Í dagbókina ber loftskeytamanni að færa nafn sitt, tímann sem hann kemur 
á og fer af vakt og allt sem við ber í sambandi við fjarskiptaþjónustu skips- 
ins og kann að hafa þýðingu varðandi öryggi mannslífa á hafinu. Að auki 
skal eftirgreint fært í bókina: 
Færslur, sem krafist er samkvæmt ákvæðum radíóreglugerðarinnar: 

Upplýsingar um viðhald og viðgerðir tækja og ástand rafgeyma, en þeir 
skulu fullhlaðnir daglega. 

Upplýsingar um daglega prófun varasendis og athugun neyðarorkugjafa. 
Upplýsingar um daglega prófun sjálfvirka vekjaratækisins. 
Upplýsingar um viðhald og prófun á björgunarbátastöðvum. 

Á skipum í 3. og 4. flokki skal haldin dagbók varðandi fjarskipti o. fl., skal 
hún geymd, þar sem hlustvarsla fer fram. Skal hún sýnd eftirlitsmönnum, fari 
þeir fram á það. Skal talstöðvarvörður og þeir meðlimir áhafnar, sem sinna 
hlustvörslu, færa í bókina nöfn sin og allt, sem við ber í sambandi við fjar- 
skiptaþjónustu skipsins og kann að hafa þýðingu varðandi öryggi mannslífa 
á hafinu. Að auki skal eftirgreint fært í bókina: 

Færslur sem krafist er samkvæmt ákvæðum radióreglugerðarinnar. 

14. gr. 

Aðlögunartími vegna tækjabúnaðar. 

Ákvæðum reglna þessara, að því er tækjabúnað varðar, skal vera fullnægt 
við næstu radíóskoðun, sem á sér stað þrem mánuðum eftir birtingu þeirra. 
Þó má fresta útvegun og uppsetningu einstakra tækja eins og hér segir: 

B 165
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1.2 

1. flokkur. 

Enginn frestur umfram ákvæði 14.1 greinar. 
2. flokkur. 

Fiskiskip: 
Gömul fiskiskip í þessum flokki, sem búin eru tækjum samkvæmt ákvæð- 

um um skip í 3. flokki B í reglum nr. 52/1965, geta fengið frest sem hér segir: 
Stuttbylgjustöð fyrir tal og morse til 1. janúar 1982. 
Sjálfvirk sending vekjaramerkis talstöðva til 1. janúar 1982. 
Sjálfvirkt vekjaratæki fyrir morse til 1. janúar 1982. 
Sjálfvirkur lykill til.1. janúar 1982. 
Sjálfvirkt vekjaratæki fyrir talstöðvar til 1. janúar 1982. 

3. flokkur. 

Vöruflutningaskip: 

Enginn frestur umfram ákvæði 14.1 greinar. 
Frestur til aðlögunar um aukinn tækjabúnað fyrir önnur gömul fiskiskip 

í þessum flokki má vera sem hér segir: 

Stuttbylgjutalstöð til 1. janúar 1983, ennfremur sjálfvirkt vekjaratæki 
fyrir talstöðvar. 
4., 5. og 6. flokkur. 

Enginn frestur fram yfir ákvæði 14.1 greinar. 
Á tíðnum á bilinu 4—27 MHz skal mótunaraðferð fyrir tal vera einhliðar- 
bandsmótun (SSB). Frá 1. janúar 1982 gildir þetta ákvæði um allar tíðnir á 
bilinu 1,6—27 MHz að undanskilinni neyðartíðninni 2182 kHz. 

Tíðnirnar 4125 kHz og 6215,5 kHz má senda með A3H mótunaraðferðinni 
til 1. janúar 1984. 

Þeir gúmmíbjörgunarbátar sem búnir eru radióbaujum (I. kafli 12. gr., sbr. 
ll. kafli 8. gr.), sem ekki fullnægja skilyrðum skv. reglugerð þessari mega 
hafa þann búnað áfram, þar til endingartíma radíóbaujanna (rafhlaðanna) 
lýkur. 

11. KAFLI 

TÆKNIKRÖFUR 

1. gr. 

Loftskeytabúnaður. 

Þessi búnaður skal vera fyrir hendi nema annað sé sérstaklega tekið fram: 
Lofiskeytastöðin skal vera aðalbúnaður og varabúnaður, hvor fyrir sig 

tengdur aðskildum og sjálfstæðum rafbúnaði. 
Aðalbúnaðurinn skal vera aðalsendir, aðalviðtæki, viðtæki fyrir talstöðva- 

neyðartiðni og aðalorkugjafi. 

Varabúnaðurinn skal vera varasendir, varaviðtæki og varaorkugjafi. 
Setja skal upp aðalloftnet og varaloftnet nema radíóeftirlitið undanskilji 

skip að hafa varaloftnet vegna þess að uppsetning þess er. verulegum érfiðleikum 
bundin. Í slíku tilfelli skal vera til um borð hæfilegt varaloftnet tilbúið til upp- 
setningar. Að auki skal vera til um borð í öllum tilvikum nægilegur loftnetsvir 
og einangrarar, þannig að setja megi upp hæfilega gott loftnet. Ef loftnetið er 
strengt milli tveggja festinga, sem hætt er við slætti, skal það nægilega verndað 
gegn því að brotna. 
Óskermaðar rafleiðslur, sem geta valdið truflunum í loftneti viðtækja, eru 
óheimilar. Slíkar leiðslur skulu ávallt vera skermaðar og skermur jarðtengdur. 

Skiptingar milli loftneta og senda eða viðtækja skulu fara fram í loftskeyta-
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„eða talstöðvarklefa, ef einhver er, ella í seilingarfjarlægð frá talstöð. Leitast 
skai við að hata loftnet eins hátt og við verður komið, og eins fjarri hlutum, 
sem kynnu að hafa truflandi áhrif og mögulegt er. 

Aðalviðtæki skulu búin sér loftneti. 
Hægt skal: vera á fljótvirkan hátt að tengja og stilla aðalsendi og varasendi 
við aðalloftnetið, og varaloftnetið, ef það er fyrir hendi. 

Hægt skal vera á fljótvirkan hátt að tengja aðalviðtækið og varaviðtækið 
við hvert það loftnet, sem þurfa þykir. 
Öllum hlutum tilheyrandi varaloftskeytabúnaðinum skal vera komið fyrir eins 
ofarlega í skipinu og mögulegt er, til að tryggja sem mest öryggi búnaðarins. 
Með aðalsendi og varasendi skal vera hægt að senda út á morse-neyðartiðni 
með þeirri útgeislun, sem radióreglugerðin ákveður fyrir þá tíðni. Auk þess 
skal vera hægi að senda út á að minnsta kosti 6 krystalstýrðum tíðnum, þ. e.: 
410, 425, 454, 468, 480 og 512 kHz, með þeirri útgeislun, sem tiltekin er fyrir 
þessar tíðnir í radióreglugerðinni. Varasendirinn má vera neyðarsendir skips- 
ins, eins og skilgreint er í radiðreglugerðinni, til takmarkaðrar notkunar. 
Ef mótuð útgeislun er fyrirskipuð í radíóreglugerðinni, skal aðalsendirinn og 
varasendirinn hafa mótunardýpt sem ekki er minni en 70 prósent, og tóntíðni 
milli 450— 1360 rið. 

Aðalsendirinn og varasendirinn skulu, þegar þeir eru tengdir við aðalloftnetið, 
hafa meðallangdrægni eins og tilgreint er hér að neðan, það er að segja, þeir 
eiga að gelta sent út vel skiljanleg merki frá skipi til skips að degi til við 
venjuleg skilyrði og undir venjulegum kringumstæðum yfir tilgreindar vega- 
lengdir: 

Lægsta venjulega langdrægni í mílum: 
Aðalsendir Varasendir 

Öll farþegaskip og verslunarskip, 1600 brúttólestir og yfir 150 100 
Verslunarskip undir 1600 brúttólestir ........00.0000... 100 75 

(Vel skiljanleg merki heyrast venjulega, ef virkt gildi sviðsstyrksins á við- 
tækið er að minnsta kosti 50 mikrovolt pr. metra). 

Með aðalviðtækinu og varaviðlækinu skal vera hægt að taka á móti á morse 
neyðartíðninni með þeirri mótun, sem radióreglugerðin ákveður fyrir þá tíðni. 

Að auki skal aðalviðtækið geta tekið á móti þeim tíðnum og með þeirri 
„mólun sem notaðar eru til sendinga tímamerkja, veðurskeyta, og annarra slíkra 

útsendinga, er varða öryggi siglinga, og stjórnvöld álita nauðsynlegar. Auk þess 
er æskilegt að viðtækin hafi tiðnisviðið 150—300 kHz. 

Þar sem ekki eru fyrir hendi beinar mælingar sviðsstyrksins, má nota 
eftirfarandi upplýsingar: 

Meðallangdrægni Heildarafl í 
í mílum Amper-metrar loftnet (wött) 

200 128 200 
175 102 125 

150 76 71 
125 58 41 
100 45 25 
75 34 14 

Viðtækið fyrir talstöðvarneyðartíðnina skal vera fast stillt á þá tíðni. Það skal 
hafa síunarbúnað eða búnað til að draga alveg niður í hátalaranum, þegar 

'talstöðvavekjaramerkið er ekki í gangi (sent út). Auðvelt skal vera að rjúfa 
og opna fyrir þennan búnað, sem nota má ef aðstæður eru þannig að dómi 
skipstjóra, að hlustunargæslan gæti truflað við siglingu skipsins.
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Varaviðtækið skal vera nægilega næmt til að taka við merkjum í heyrnartól 
eða hátalara þegar inngangsspenna tækisins er 50 míkrovolt. 

Hlustun skal möguleg í stjórnklefa skips. Tækið skal búið sér loftneti. 
Talsendirinn skal útbúinn sjálfvirkum búnaði til að framleiða talstöðvarvekjara- 
merkið, þannig gerðum, að hann hindri útsendingu vegna mistaka og svari til 
þeirra skilyrða sem fram koma í gr. 9.5. 

Prófa skal sjálfvirka talstöðvarvekjarabúnaðinn með jöfnu millibili á öðr- 
um tíðnum en talstöðvarneyðartíðninni með viðeigandi gerviloftneti. 

Aðalviðtækið skal vera nægilega næmt til að taka við merkjum í heyrnartól 
eða í hátalara, þegar inngangsafl viðtækisins er 50 míkrovolt. Varaviðtækið 
skal vera nægilega næmt til að taka við merkjum, þegar inngangsafl viðtækis- 
ins er 100 míkróvolt. 

Nægileg raforka skal vera fyrir hendi hvenær sem er, meðan skip er á sjó til 
að starfrækja aðalloftskeytabúnaðinn, til þess að sú meðallangdrægni náist sem 
áskilið er í gr. 1.7, svo og til að hlaða þá rafgeyma sem tilheyra loftskeyta- 
stöðinni. Spennan fyrir aðalloftskeytabúnaðinn skal vera, þegar um nýsmiðuð 
skip er að ræða, innan við * 10 prósent af réttri spennu. Í eldri skipum skal 
reynt að halda spennunni eins réttri og mögulegt er, helst innan við = 10 
prósent. 

Varaloftsksytabúnaðurinn skal hafa sjálfstæðan orkugjafa óháðan ljósaneti 
skipsins. 

Varaviðtækið, 405—535 kHz, skal að auki geta unnið á orku frá ljósneti 
skipsins. Ef þessu verður ekki við komið, skulu koma til tvö viðtæki 405—585 
kHz, þar sem annað fær orku frá rafgeymum en hitt frá ljósneti skipsins. 

Varaorkugjafinn skal helst vera rafgeymir, sem hlaða má frá rafkerfi skipsins. 
og skal undir öllum kringumstæðum vera hægt að grípa fljótt til hans til að 
starfrækja varasendirinn og varaviðtækið í að minnsta kosti sex klukkustundir 
samfleytt við venjulegar aðstæður. Þar við bætist viðbótarálag það sem nefnt 
er í gr. 1.15. 

Til þess að ákveða álagið sem varaorkugjafinn á að gefa, er ákveðin regla 
sett til leiðbeiningar: 

Helmingur af sendistraumsnotkun með lykilinn niðri og helmingur af sendi- 
straumsnotkun með lykilinn uppi. 

Að auki er krafist að varaorkugjafinn hafi nægilega rýmd til að hægt sé 
að starfrækja samtímis varasendirinn, varaviðtækið og VHF tækin, í að minnsta 
kosti sex klukkustundir nema að rofabúnaður sé hafður til að tryggja einhliða 
starfrækslu tækjanna. Notkun metrabylgjustöðvar tækja frá varaorkugjafanum 
skal vera takmörkuð við nayðar-, háska- eða öryggisviðskipti. Að öðrum kosti 
má setja upp sérstakan orkugjafa fyrir VHF-tækin. 

Varaorkugjafinn skal notaður fyrir varaloftskeytabúnaðinn, varaviðtækið á 
2182 kHz og lyklunarbúnaðinn fyrir sjálfvirka vekjaramerkið, ef hann gengur 
fyrir rafmagni eins og tilgreint er í gr. 1.19. 

Varaorkugjafann má einnig nota fyrir: 
Sjálfvirka vekjaramerkið á morse. 
Neyðarljósið, sem tilgreint er í gr. 7.7 í Í. kafla. 
Miðunarstöðina. 
VHF tækin. 
Sjálfvirka búnaðinn fyrir talstöðvarvekjaramerkið. 
Hvers konar búnað sem mælt er fyrir um í radióreglugerðinni til að skipta 

yfir frá sendingu til viðtöku og öfugt.
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Varaorkugjafinn og rofa- og örvggistafla fyrir hann, skal vera eins ofarlega 
í skipinu og fært þykir, þó þannig að loftskeyvtamaðurinn nái fljótt til hans. 

Töflunni skal komið fyrir í loftskeytaklefanum, þar sem því verður við 
komið, en sé svo ekki, skal vera hægt að hafa hana upplýsta. 

Meðan skipið er í ferðum skal hlaða rafgeymana daglega í fulla hleðslu, hvort 

sem þeir tilheyra aðalbúnaðinum eða varabúnaðinum. 

Allar mögulegar ráðstafanir skulu gerðar til að útrýma eða minnka orsakir 
fyrir truflunum í radíótækjum frá rafmagnstækjum og öðru um borð, til að 

tryggja góð starfsskilyrði við loftskevtatækin. Ef nauðsynlegt þykir. skal sjá 
til þess að loftnetið fyrir útvarpstækin valdi ekki truflunum. Sérstakan gaum 

skal gefa að þessum kröfum við smíði nýrra skipa. 

Auk þess sem hægt er að handsenda morse vekjaramerkið. skal vera sjálf- 

virkur lvklunarbúnaður fyrir morse vekjaramerkið, sem getur lvklað aðal- og 

varasendinn og sent út morse vekjaramerkið. Þennan lyklunarhúnað skal vera 
hægt að taka úr sambandi tafarlaust. og hvenær sem er, til þess að hægt sé 
að nota sendinn fyrir handsendingu. Þennan lyklunarbúnað skal vera hægt að 
nota frá varaorkugjafa ef hann er rafknúinn. 

Á sjó skal prófa varasendinn daglega, við hæfilegt gerviloftnet, ef hann er ekki 

notaður til viðskipta, og að minnsta kosti einn sinni í sjóferð skal prófa hann 

við varaloftnetið, ef það er fyrir hendi. Varaorkugjafann skal einnig prófa 
daglega. 

Allur húnaður tilheyrandi loftskeytatækjunum skal vera traustur, og þannig 
hannaður að auðvelt sé að komast að honum til viðgerða. 

2. gr. 

Stuttbylgjustöð 4—27,5 MHz. 

Sendirinn skal búinn útgeislnnartegundum ABA og A3J. Sé hann einnig hannaður 
fyrir morsesendingar skal hann hafa Al. 

Hámarks toppafl (Pp) fyrir tal skal vera 1.5 KW. nema á þeim tíðnum sem 
getið er um í radíóreglugerðinni. þar sem hámarks toppaflið er 1 kW. Lágmarks 

toppafl (Pp) fyrir tal er 200 Wött. 

Stöðin skal vera með stuttbylsjuböndin, sem getið er um í radióáreglngerðinni 

og a. m. k. 12 rásir alls, þ. e. kallrásirnar nr. 421. 606, 821. 1221 og 1621 og 
vinnurásirnar nr. 406, 416, 419, 601, 807. 1220 og 1625. Viðtækið skal vera nægilega 
næmt til þess að taka við merkjum í heyrnartól eða hátalara, þegar inngangs- 
spenna viðtækisins er 50 míkróvolt. 

Til að gera mögulega skjóta skiptingu frá sendingu til móttöku þegar hand- 
virkur rofi er notaður skal rofinn vera á talfærinu ef mögulegt er. 

Meðan skip er á sjó, skal alltaf vera nægjanleg orka frá orkugjafa, til að 
stöðin vinni eðlilega. Þá skal rafgeymum, sem notaðir eru haldið fullhlöðn- 
um, sé orkugjafinn rafgeymir. 

Uppsett loftnet skal vera fyrir hendi. Auk þess skal vera fyrir hendi vara- 
loftnet, fullkomlega tilbúið til uppsetningar, eða þar sem það er ekki fram- 
kvæmanlegt, hæfilegur loftnetsvir og einangrarar til að geta útbúið varaloftnet:
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2.5 

8. gr. 
Sjálfvirkt vekjaratæki fyrir morse. 

Sjálfvirkt morse vekiaratæki. sem sett er upp eftir 26. maí 1965 skal uppfylla 
eftirfarandi lármarkskröfur: 

Þegar truflanalanst er skal það virka sjálfkrafa. við morse vekjaramerki, 
sem sent er á morse neyðartíðninni frá strandarstöð. nevðarsendi skips eða 
hiörgnnarhát í samræmi við radíóreglugerðina, að því Hlskildu að styrkleiki 
merkisins við inngang viðtækisins sé meiri en 100 míkrovolt og minni en 
1 volt. 

Þegar truflanalaust er skal það virka við annað hvort þrjú eða fjögnr 
samfelld strik. þegar lengd strikanna hrevtist frá 3.5 sektindum í sem næst 6 
sekúndur, ag hilin milli strikanna frá 15 sekúndu niður í lægsta mögulegt 
bil helst ekki lengra en 10 millisekúndur. 

Það skal ekki virka vegna lofttruflana eða annarra merkia en morse 
vekiaramerkisins. að hví tilskildn að hin mótteknn merki innihaldi ekki merki. 
sem er innan marka þeirra. sem setið er í 3. málsgrein hér að ofan. 

Glöggleiki stálfvirka vekjaratækisins skal vera slíkur, að það hafi jafnan 
næmleika vfir svið. sem nær ekki vfir minna en 4 kHz og ekki meira en 8 kHz 
sitt hvorn megin við nevðartíðnina og hafa næmleika utan þess sviðs. sem 
minnkar eins hratt og kostur er í samræmi við hestn tæknihekkingu. 

Ef mósnlegt er skal sjálfvirka vekjaratækið. besar lofttruflanir ern eða 
aðrar truflanir. stillast sjálfvirkt, þannig að innan hæfilega stutts tíma nái það 
því ástandi, að það geti sem fyrst sreint vekjaramerkið á morse. 

Sjálfvirka morse vekjaratækið skal gefa frá sér stöðnsa heyranlega við- 
vörnn Í loftskeytaklefanum, í svefnklefa Toftskevtamanns og á stjórnpalli, 
þegar morse vekiaramerkið virkar á það eða ef bilun verður í því. Ef við 
verður komið skal einnig koma fram viðvörun, ef bilun verður í einhverjum 

hluta viðtökukerfisins. Aðeins einn rofi skal vera til að stöðva viðvörnnina 
og skal hann vera í loftskeytaklefanum. 

Í þeim tilgangi að prófa sjálfvirka vekjaratækið reglulega. skulu tækin 

innihalda sveiflugjafa. faststilltan á nevðartíðnina á morse (500 kHz) og 
lvklunarhúnað. sem framleiðir vekjaramerkið á morse með  lásmarksstvrk 

tilgreint í 2. málser. þessarar greinar. Úthúnaðnr skal einnig vera fyrir notkun 
á heyrnartóli í heim tilgangi. að hæst sé að hlusta á máóttekin merki í sjálf- 

virka vekiaratækinn. 

Sjálfvirka vekiaratækið á morss skal bola titring. raka ag hitastiashrevt- 

ingar Í samræmi við aðstæður um borð í skipum á sjó og skal virka við slíkar 

aðstæður. . 

Áður en ný gerð sjálfvirks morse vekjaratækis er viðurkennd. skal viðkom- 

andi stjárnvaldi sýnt fram á með raunhæfum prófunum, að tækin sén i sam- 

ræmi við gr. 3.1. 

Í skipum. sem hriin ern siálfvirku vekjaratæki á morse. skal virkni þess prófn8 

af loftskevtamanni að minnsta kasti einu sinni á sólarhring meðan skipið er 
á sjó. Ef hað virkar ekki. skal loftskevtamaðurinn tilkynna það skipstjóra 
eða vakthafandi stýrimanni á stjórnpalli. 

Loftskevtamaðnrinn skal öðru hvorn prófa sjálfvirka morse vekjaraviðtækið, 
þegar hað er tengt réttu loftneti með hví að hlusta á merki og bera bau saman 

3 
við hliðstæð merki á morse neyðartíðninni í aðalviðtækinu. 

Ef mögulegt er skal sjálfvirka morse vekjaratækið, þegar það er tengt loftneti. 

ekki hafa áhrif á nákvæmni miðunarstáðvarinnar.
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4.2 

4. gr. 

Miðunarstöðvar. 

Miðunarstöðvar þær, sem krafist er í 6. gr. I. kafla, skulu geta tekið við merkj- 

um með lágmarkstruflunum og tekið miðanir, þannig að út frá þeim megi 
ákveða réttvísandi miðanir og áttir. Tíðnisvið skal vera 200—535 kHz og 1605— 

2850 kHz. Æskilegt er því, að lægra tíðnisvið sé frá 150 kHz. 
Þegar truflana gætir ekki skulu miðunarstöðvartækin hafa nægjanlegan 

næmleika til að taka nákvæma miðun frá merki með sviðsstyrk, sem fer allt 
niður í 50 míkrovolt/metra. 

Svo framarlega sem unnt er, skulu miðunarsstöðvartækin vera þannig stað- 

sett, að eins litlar truflanir og mögulegt er frá vélum og öðrum truflanagjöfum 

hafi áhrif á nákvæmni miðananna. 
Svo framarlega sem unnt er skal miðunarstöðvarloftnetið vera þannig stað- 

sett. að sem minnstra truflana verði vart frá nálægð annarra loftneta, járnsláa, 

vírstaga eða annarra stórra málmhluta, sem áhrif geta haft á nákvæmni miðan- 

anna. 
Gott tvíátta talkerfi skal vera milli miðunarstöðva og stjórnpalls. 
Allar miðunarstöðvar skulu leiðréttar, svo fullnægjandi þvki að kröfu við- 

komandi stjórnvalda. þegar þær eru uppsettar í fyrsta sinn. Leiðréttingin skal 
vera sannprófuð með prófunarmiðum eða með frekari leiðréttingu. hvenær sem 
einhverjar brevtingar eru gerðar á staðsetningu einhvers loftnets eða á ein- 
hverri byggingu ofanbilja, sem sæti haft einhver merkjanleg áhrif á nákvæmni 
miðunarstöðvarinnar. Hin sérstaka leiðrétting skal fara fram einu sinni á ári 
eða eins nálægt því og mögulegt er. Skýrsla skal haldin yfir leiðréttingarnar 

og allar athuganir gerðar á nákvæmni þeirra. 

Radíóbúnaður Hl miðunar á talstöðvarneyðartíðninni ska! geta tekið radiómið- 
anir á þeirri tíðni án vafa um áttnn innan 30 gráðu geira á hvort borð. 

Við uppsetninsn og prófun á þeim búnaði. sem vísað er til í þessari grein 
skal jafnt tekið tillit til viðkomandi tilmæla International Radio Consultative 

Committee (CCIR). 
Allar skynsamlegar ráðstafanir skulu gerðar til að trvggja þá möguleika á 

stefnuákvörðun, sem krafist or í bessari grein. Í tilfellum. þar sem vegna tækni- 
legra erfiðleika er ekki hægt að framkvæma stefnuákvörðun, geta stjórnvöld 

undanþegið einstök skip frá kröfum þessarar greinar. 

5. gr. 

Fastur loftskeytabúnaður í vélknúnum björrunarbátum. 

Loftskeytabúnaður sá sem krafist er í 11. gr. í 1. kafla skal vera sendir, viðtæki 
og orkugjafi. Hann skal vera þannig hannaður, að ólærður maður geti notað 

hann í neyðartilvikum. 
Sendirinn skal geta sent út á morse nevðartíðninni með þeirri mótun, sem 
krafist er fyrir þá tíðni í radíóreglnserðinni. Sendirinn skal einnig seta sent út 
á þeirri tíðni og með beirri mótun. sem radíóreglngerðin úthlutar til nota fyrir 

björgunarbáta á sviðinu milli 4000 kKHz os 27500 kHz. 

Sendirinn skal, ef mótuð útgeislun er tiltekin í radióregluserðinni, hafa mót- 

unardýpt ekki minni en 70% og tóntíðni milli 450 os 1350 Hz. 

„Auk. bess að hafa lvkil tl handvirkrar sendingar skal sendirinn vera búinn 
2. 

sjálfvirkum lyklunarhúnaði til sendingar á vekiaramerkinn od neyðarmerkinn 

á morse.
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Á neyðartíðninni í morse (500 kHz) skal sendirinn hafa lágmarkslangdrægni 
25 sjómílur með föstu loftneti. 

Þegar mæling á sviðsstyrk er ekki fyrir hendi, má áætla að þetta langdrægi 
náist ef hæð loftnetsins yfir sjólínu og loftnetsstraumurinn (virkt gildi) er 10 
ampermetrar. 
Móttakarinn skal geta tekið á móti neyðartíðninni á morse (500 kHz) og þeim 
mótunum, sem krafist er fyrir þá tíðni í radíóreglugerðinni. Einnig skal hann 
geta tekið á móti þeim tíðönum, sem radíóreglugerðin úthlutar til nota fyrir 
björgunarbáta á sviðinu milli 4 og 27,5 MHz. 
Orkugjafinn skal vera rafgeymir með nægjanlegri hleðslu til að reka sendinn 
í fjórar klukkustundir samfleytt við venjulegar aðstæður. Ef rafgeymirinn er 
þannig að hann þurfi að hlaðast, skal útbúnaður til hleðslu hans vera fyrir 
hendi frá orkugjafa skipsins. Að auki skal vera útbúnaður til að hlaða hann 
eftir að björgunarbátur hefur verið sjósettur. 
Þegar orka fyrir loftskeytastöðina og leitarljósið, sem krafist er í 11. gr. Í 1. 
kafla er tekin frá sama rafgeymi, skal hann hafa nægjanlega rýmd fyrir auka- 
álag leitarljóssins. 
Fast loftnet skal vera fyrir hendi ásamt útbúnaði því til stuðnings við hæstu 
hagkvæmustu hæð. Ef nauðsynlegt þykir skal að auki vera fyrir hendi dreka- 
loftnet eða loftbelgsloftnet. 
Loftskeytamaður skal vikulega meðan skip er á sjó prófa sendinn með hæfilegu 
gerviloftneti og skal hlaða fargeyma til fulls, ef þeir eru hlaðanlegir og þarfnast 
hleðslu. 

6. gr. 
Færanlegar fjarskiptastöðvar fyrir björgunarbáta. 

Tæki þau, sem krafist er í gr. 10 í I. kafla skulu vera sendir, viðtæki, loftnet, 
og orkugjafi. Tækin skulu þannig hönnuð, að ólært fólk geti notað þau í neyð- 
artilvikum. 
Tækin skulu vera handhæg í meðförum, vatnsþétt. fljóta vel á sjó og þola að 
þeim sé kastað í sjóinn án þess að skemmast. Ný tæki skulu vera eins létt og 
meðfærileg og unnt er, og skal vera hægt að nota þau bæði í björgunarbáta og 
á flekum. 
Sendirinn skal geta sent út á morse neyðartíðninni með útgeislun, sem ákveðin 
er Í radíóreglugerðinni fyrir þá tíðni og á sviðinu milli 4 MHz og 27,5 MHz á 
morse með þeirri útgeislun, sem ákveðin er í radíóreglugerðinni fyrir björg- 
unarbáta. Samt sem áður geta stjórnvöld leyft, að sendirinn geti sent út á tal- 
neyðartíðninni með þeirri útgeislun, sem krafist er í radíóreglugerðinni fyrir þá 
tíðni, sem valkost eða sem viðbót við sendingu á morse tíðninni, sem krafist er 
Í radíóreglugerðinni fyrir björgvnarbáta, á sviðinu milli 4000 kHz og 27500 kHz. 
Ef mótaðrar útgeislunar er krafist í radiðreglugerðinni skal sendirinn ekki hafa 
minni mótunardýpt en 70% og þar sem útgeislun er á morse skal hann hafa 
tóntíðni milli 450 og 1350 Hz. 
Sendirinn skal, auk þess að hafa lykil til handvirkrar sendingar, vera búinn 
sjálfvirkum lyklunarbúnaði til sendingar á vekjaramerkinu og neyðarmerkinu 
á morse. Ef sendirinn getur sent út á neyðartíðninni á tali, skal hann vera búinn 

sjálfvirkum búnaði til sendingar á vekjaramerkinu á tali, í samræmi við kröf- 

urnar Í gr. 95. 
Viðtækið skal vera fyrir viðtöku á morse neyðartíðninni og á þeim útgeislunum, 
sem krafist er í radíóreglugerðinni fyrir þá tíðni. Ef sendirinn getur sent út á 
neyðartíðninni á tali (2182 kHz) skal viðtækið einnig geta tekið á móti á þeirri 

tíðni með þeirri mótun, sem krafist er í radióreglugerðinni fyrir þá tíðni.
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6.10 
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7. 

8.1 

Loftnetið skal annað hvort vera sjálfstandandi eða vera hægt að reisa það við 
mastur björgunarhátsins í hæstu mögulega hæð. Auk þess er æskilegt að fyrir 

hendi sé drekaloftnet eða loftbelgsloftnet ef hagkvæmt þykir. 
Sendirinn skal gefa frá sér nægilega útgangsorku!) út í loftnetið, sem krafist 

er í 6.1 gr. Hann skal helst fá orku sína frá handknúnum rafi. 
Á sjó skal loftskeytamaður eða talstöðvarvörður, eftir því sem við á, prófa 
sendinn á viku fresti með hæfilegu gerviloftneti og hlaða rafgeyma til fulls, ef 
þeir eru hlaðanlegir eða þarfnast hleðslu. 
Með tilliti til þessarar greinar, þýðir nýr búnaður, búnað sem settur er upp Í 

skip eftir gildistöku þessara reglna. 

7. gr. 

Neyðartalstöð fyrir gúmmíbjörgunarbáta 2182 kHz. 

Stöðin skal staðsett þannig í skipinu að sem auðveldast sé að grípa til hennar, ef 

háska ber að höndum. 
Stöðin skal fljóta á sjó. 
Stöðin skal vera sterklega byggð, þannig að hún skemmist ekki við slæma með- 

ferð og við að falla úr 15 metra hæð í sjó. Hún skal vera vatns- og rakaþétt. 

Á stöðinni skulu vera einfaldar notkunarreglur á íslensku, í vatnsheldum um- 

búðum. 
Stöðin á að fá orku frá rafhlöðum, sem eiga að hafa a.m.k. 2ja ára geymsluþol 

við eðlilegar aðstæður í skipum og bátum. Rafhlöðurnar skulu stimplaðar með 

framleiðsludagsetningu og leyfilegum geymslutíma. 

Lágmarkssenditími stöðvarinnar skal eigi vera minni en 48 klst. við 0 gráðu C 

lofthita. Senditími stöðvarinnar er skilgreindur sem sá órofinn tími sem stöðin 

getur sent a.m.k. 70% af nafnafli sínu. Við mælingu á senditíma skal nota 

ónotaðar rafhlöður. 
Á stöðinni skal vera pera eða hliðstæður búnaður, sem gefur til kynna að 

sendirinn gefi út afl og að rafhlöður séu í lagi. 

8. gr. 

Radíóbaujur fyrir gúmmíbjörgunarbáta 121,5 MHz og 243 MHz. 

Neyðarsendar á metrabylgju eru ætlaðir til sjálfvirkra útsendinga á radióbylgj- 

um, svo hægt sé að miða út skip og báta í neyð. Sendarnir skulu fyrst og fremst 

gerðir til notkunar í gúmmíbjörgunarbátum, en þeir skulu einnig geta sent út, 

þegar þeir fljóta á sjó. 

  

1) Áætla má að þessu sé fullnægt á eftirfarandi hátt: 

Að minnsta kosti 10 watta inngangur til anóðu síðasta stigs eða hátíðni, útgangsafls að 
minnsta kosti 2,0 wött (útgeislun A2) á 500 kMz út í gerviloftnet með raunviðnám 15 Ohm og 
100x10— 12 farada rýmd í seríu. Mótunardýpt skal vera minnst 70%. 

Ef rafhlaða er orkugjafinn, skal rafhlaðan vera í samræmi við kröfur viðkomandi stjórn- 

valda til að tryggja góða endingu og nægilega hleðslu. 
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Sendirinn skal vera vatns- og rakaþéttur. Einnig skál hann vera höggheldur og 
ryðvarinn og málaður í skærum litum helst rauðgulum. Rúmfang hans skai 
ekki fara fram úr 800 emð. 
Á. sendinum skulu vera einfaldar notkunarreglur á íslensku, í vatnsheldum 
umbúðum. 
Vinnutíðnir sendisins skulu vera 121, MHz og 243 MHz og sendar samtímis. 
Sendirinn á áð fá orku frá rafhlöðum. Skulu þær stimplaðar með:frámleiðslu- 
dagsetningu og leyfilegum geymslutíma. Skal geymslutími ekki vera minni en 

5 ár miðað við aðstæður í gúmmíbjörgunarbátum hér við land. 
Lágmarkssenditími sendisins skal eigi vera minni en 48 klst. við 0 gráðu C loft- 

hita. Senditími er skilgreindur sem sá órofinn tími, sem sendirinn getur sent 
a.m.k. 70% af nafnafli sinu. Við mælingu á senditíma skal nota ónotaðar raf- 
hlöður. 
Sendirinn skal vera styrkmótaður minnst 85 prósent. Mótunartíðninni skal 

„breytt niður á við um 700 Hz innan markanna 1600 Hz og 300 Hz tvisvar til 
þrisvar á sekúndu. 
Sendirinn skal vera lyklaður á sjálfvirkan hátt, þannig að útsent:ímerki sé 
annað hvort sent út stöðugt með fullum styrk eða með fullum styrk í um það 
bil 0.75 sekúndur og verulega minni styrk í um það bil 1.5 sekúndur þar á eftir. 
Útsangsafl á hvorri vinnutíðni fyrir sig skal vera minnst 100 milliwött mælt á 

þeim hluta lyklunartímabils, þegar sent er út með fullum styrk. 
Á sendinum skal vera pera eða hliðstæður búnaður sem gefur til kynna, að 
sendirinn gefi út afl og rafhlöður séu í lagi. 
Loftnet skal vera lóðrétt pólað:og óstefnuvirkt í láréttu plani. 

- Sendirinn skal vera viðurkenndur af Póst- og símamálastofnuninni og Siglinga- 
málastjóra. Verði ágreiningur, sker samgönguráðuneytið úr honum. Þær neyð- 
arbaujur, sem eru í gúmmíbjörgunarbátum og samþykktar hafa verið, mega 
vera í þeim meðan rafhlöðurnar endast, þó ekki lengur en 5 ár frá því þær voru 

"afhentar til notkunar. 

9. gr. 

Millibylgjutalstöðvar. 

Talstöðin skál vera sendi- og viðtökubúnaður og tilheyrandi orkugjafi (tilgreint 
i eftirfarandi liðum sem sendirinn, viðtækið, viðtækið fyrir hlustun á talneyð- 

artíðninni og orkugjafinn, eftir því sem við á). 
Í skipum í 1. 23. flokki skal sendirinn búinn að minnsta kosti 10 krystalstýrðum 
tíðnum auk neyðartíðninnar 2182 kHz, þ.e. 2002, 2023, 2484, 2506, 2261, 2311, 

2376, 2411, 3161, 2049, (alþjóðleg tíðni skipa við strandastöðvar) og 2056 kHz 
(alþjóðleg tíðni milli skipa). Í skipum af öðrum flokkum skal sendirinn búinn 
að minnsta kosti 4 krystalstýrðum tíðnum auk neyðartíðninnar 2182 kHz. 

Æskilegt er að talstöðvar í skipum í 4. og 5. flokki, séu búnar tíðnum á 
4-MHz-sviðinu til viðskipta við íslenskar strandastöðvar. 

Sendirinn skal geta sent út með þeirri útgeislun, sem krafist er í radíó- 
reglugerðinni fyrir þessar tíðnir. 

Við venjulegar aðstæður skulu sendingar með tvöföldu hliðarbandi (DSB) 
eða einföldu hliðarbandi (SSB) með fullri burðarbylgju (m.a. A3H) hafa mót- 
unardýpt a.m.k. 70% við hámarksþéttleika (peak intensitv). Mótun á sendingu 

- á einföldu hliðarbandi (SSB) með minnkaðri (reduced) burðarbylgju eða 
deyfðri (suppressed) burðarbylgju (ABA, A3J) skal vera þannig að óæskilegar 

*! „útgeislanir: fari-ekki yfir. þau: gildi, sem tilgreind:eru í: radíóreglugerðinni.
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9.3  Sendirinn í skipum í 1.—-3. flokki skal hafa 150 sml. lágmarkslangdrægni við 
venjulegar aðstæður og varasendirinn 7,5 sml. Sendirinn skal geta sent greini- 
lega skiljanleg merki þessa vegalengd frá skipi til skips að degi til og við venju- 
legar aðstæður og kringumstæður. (Greinilega skiljanleg merki munu venjulega 
vera móttekin, ef RMS. gildi sviðsstyrksins inn á viðtækið er að minnsta kosti 
25 míkrovolt per/metra). 

Sendirinn í skipum í 4. og 5. flokki skal hafa 75 sml. lágmarkslangdrægni 

við venjulegar aðstæður. 
Lágmarksafl senda skal vera 25W á 2182 kHz (AM) og 75W Pp á einhliðar- 

bandi (SSR) í loftnet. Hámarksafl er 400W Pn. 
9.4  Sendirinn Í skipum í 1—-3. flokki skal hafa búnað til sjálfvirkrar sendingar 

sjálfvirka vekjaramerkisins á tali, barnig hannaðan að hann verði ekki virkur 
vegna mistaka. Mögulegt skal vera að taka búnaðinn úr sambandi hvenær sem 
er til tafarlausrar sendingar neyðarkalls. Ráðstafanir skulu gerðar til reglu- 
bundinnar prófunar réttrar virkni búnaðarins á öðrum tíðnum en neyðartiðn- 
inni á tali (2182 kHz) með notkun viðeigandi gerviloftnets. 

95  Búnaðvrinn, sem krafist er í gr. 9.4 skal fullnægja eftirfarandi kröfum: 
Mesta leyfilega tíðnifrávik hvers tóns skal vera = 1.5%. 

   

Mesta leyfilega frávik á tíma á hverium tón skal vera 50 millisek. 
Tíminn milli tóna skal ekki vera meiri en 50 millisek. 

Hlutfallið milli styrks á sterkari og veikari tón skal vera innan 1 til 1,2. 

og Í skipum í 1. 3. flokki skal viðtækið hafa a.m.k. tíðnisviðið 1605 kHz til 4.2 

MHz. Þó er æskilegt, að efri mörkin sén 4.5 MHz. 

vo fiskipum í 4. og.5. flokki. skal viðtækið að minnsta kosti hafa tiðnisviðið 

1805 kHz — 2850 kHz. Æskilegt er að efri mörkin séu 4,5 MHz. 

Viðtækin skulu vera færir bá mótnn. sem krafist er í reglugerðinni fyrir 

þessa tíðni. Auk þess skulu viðtækin hafa aðrar þær tíðnir og vera fyrir þá 

mótun, sem ætluð er í radióregluserðinni H! viðtöku á veðurskeytum og öðrum 

slíkum viðskintum, sem varða örvggi við siglingar sem stjórnvöld telja nauð- 

synleg. Viðtækin skuln vera nægilega næm tl að koma merkjum um hátalara 

' þegar þau eru aðeins 50 míkrovo!t. við inngang viðtækjanna. 

97  Viðtækið fvrir hlustun á talnevðartíðninni skal vera faststillt á þá tíðni. Það 

skal hafa síubúnað eða útbúnað til að draga niður í hátalarannm þegar tal- 

vekjaramerkið er ekki sent út. Mösulest skal vera að opna og loka fyrir þennan 

titbúnað, besar aðstæður ern slíkar, að áliti skipstjóra, að hlustun geti valdið 

truflun við siglingu skipsins. 

Viðtækið skal vera næsilesa næmt Hl bess að taka við merkjum í heyrnartól 

eða hátalara þesar inngansssnenna viðtækisins er 50 míkrovolt. Hlustun skal 

mösgnleg í stiðrnklefa skinsins. Tækið skal húið sérloftneti. 

98 Til að gera mögulega skjóta skiptingu frá sendingu til móttöku, þegar hand- 

virkur rofi er notaður skal rofinn vera staðsettur á talfærinu, ef mögulegt er. 
00 Meðan skip er á sið skal alltaf vera næsianleg orka frá aðalorkugjafa til að 

stöðin vinni og dragi há vesalensd. <em krafist er í gr. 9.3. Varaorkugjafinn 

skal hafa næga rúmd Hl að reka stöðina ásamt einn viðtæki í 6 klst. samfleytt 

að minnsta kosti. við eðlilegar aðstæður. Varaorkngjafanum skal komið fvrir 

ofarlega í skipinu. 
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9.10 

9.11 

9.12 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

Til útreikninga á álaginu, sem rafgeymarnir, sem krafist er, þurfa að skila, 

þ,e. 6 klst. hleðslu, er mælt með eftirfarandi útreikningi til leiðbeiningar: 
Y straumeyðslan, sem nauðsynleg er til sendingar á tali 
plús straumeyðsla móttakarans 

plús straumeyðsla alls viðbótarálags, sem rafgeymarnir geta þurft að skila í 
neyðartilfellum. 
Varaorkugjafa má aðeins nota til að knýja: 
Talstöðina. 

Neyðarljósið, sem krafist er í gr. 95 í I. kafla. 
Búnaðinn, sem krafist er í gr. 9.4 til sendingar á vekjaramerkinu á tali. 
Miðunarstöðina. 
Metrabylgjustöðina (VHF). 

Meðan skip er á sjó skal öllum rafgeymum, sem fyrir hendi eru haldið full- 
hlöðnum til að fullnægja kröfum í gr. 9.9. 
Fullfrágengið loftnet skal vera um borð í skipum í 3. og 4. flokki. Ef loftnetið 
er strengt milli uppistaða, sem líklegar eru til að sveiflast, skal það vera varið 
gegn því að slitna. Auk þess skal vera fyrir hendi varaloftnet tilbúið til upp- 

setningar, eða þar sem það er ekki framkvæmanlegt, hæfilegur loftnetsvir og 

einangrarar til að geta útbúið varaloftnet. Skip í 5. flokki skal búið viðeigandi 
loftnetum fyrir tækjabúnaðinn. 

10. gr. 

Orkugjafar. 

Fjarskiptabúnaður skipa í 5. flokki skal rekinn frá tvöföldu setti rafgeyma 

með hleðslubúnaði búnum fjórföldum hnifrofa, sem skiptir fjórum pólum á 
tvo vegu. 

Í öllum skipum er heimilt að reka búnaðinn frá einföldu setti rafgeyma 
enda sé þá notaður sjálfvirkur hleðslubúnaður, sem jafnframt einangrar raf- 
geyma frá ljósneti skipsins. 
Óheimilt er að tengja ljósnet skipsins beint við talstöðina. Ef um einfalt sett 
rafgeyma er að ræða, skal það hafa næga rýmd til að reka fjarskiptabúnað 
skipsins (þó ekki varatæki) ásamt einu viðtæki með fullu álagi í 6 klst. sam- 
fleytt, en séu settin tvö, skal hvort um sig hafa nægilega rýmd til 5 klst. 
Rafgevmar skulu ávallt vera vel hlaðnir, og ekki má nota þá til annarra hluta. 
Talstöðvarvörður skal siá svo um að bæta á þá eimuðu vatni eftir þörfum og 
fvlgiast reglnlesa með sýruþunga með sýrumæli. 

Æskilegt er að hleðslubúnaður sé sjálfvirkur, sem skammtar hæfilegan 

hleðslu-straum fyrir geyma og skal hann þá jafnframt einangra þá frá ljósneti 
skipsins. 

Sé um handstýrðan hleðslubúnað að ræða skal vera sérstakur rofi við tal- 

stöðina, sem gerir mösvlegt að rjúfa hleðslustrauminn, og einangra rafgeymana 
frá ljósneti skipsins jafnframt því, að þeir ern tengdir við radíótækin. 

11. gr. 

Metrabylejutalstöðvar (VHF). 

Metrabylgjutalstöðin skal vera staðsett ofarlega um borð í skipinu og vera í 
samræmi við ákvæði þessarar greinar og vera sendir og viðtæki, orkugjafi til 
að knýja hana á mismunandi orkustigum og hæfilegt loftnet til útsendingar og 
móttöku merkja á vinnutíðnum stöðvarinnar,
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11.2 

11.3 

11.4 

115 

12.1 

12.2 

Í skipum í 14. flokki skal stöðin búin a. m. k. 28 rásum í samræmi við við- 
auka í radiðreglugerðinni. Í skipum í öðrum flokkum skal stöðin búin a. m. k. 

6 rásum, þ.e. 6, 16, 24, 25, 26 og 27. 

Lágmarksafl út í loftnet skal vera 10 W og hámarksafl 25 W. Aflið skal vera 
mögulegt að minnka í 1 W. Eftir því sem framkvæmanlegt er skal loftnetið 
hafa óhindrað útbreiðslusvið til allra átta. 

Loftnetinu skal valinn staður í mestri mögulegri hæð, eftir því sem við 
verður komið, og í sem mestri fjarlægð frá málmhlutum sem geta haft áhrif á 
eiginleika þess. 

Metrabylgjurásirnar, sem krafist er vegna öryggis siglinga skulu stöðugt vera 
tilbúnar til notkunar á stjórnpalli á hagkvæmasta stað, þaðan sem skipinu er 
stjórnað, og þar sem nauðsynlegt er, skal einnig vera auðvelt að hafa viðskipti 

af brúarvængjum. 

Æskilegt er að fjarstýribúnaður sé við metrabylgjustöðvar á skipum, þar sem 
loftskeytamaður er, ef stöðin er ekki í loftskeytaklefanum. 

12. gr. 

Sjálfvirkt vekjaratæki fyrir talstöðvar. 

Sjálfvirka talstöðvavekjaratækið skal vera í samræmi við eftirfarandi lágmarks- 
kröfur. 

Tíðni mestu svörunar í stilltu rásunum og annarra tónvalrása skal hafa 
 1.6 prósent nákvæmni í hverju tilviki, og skal svörunin ekki vera lægri en 
50 prósent á tíðnum, sem eru innan við 3 prósent af tíðni þeirri sem gefur 
mestu svörun. 

Þegar engra truflana gætir, skal sjálfvirki viðtökubúnaðurinn vinna fyrir 
áhrif vekjaramerkisins innan 4 til 6 sek. tímabils. 

Sjálfvirki viðtökubúnaðurinn skal, hvenær sem hann er í gangi, vera næmur 
fyrir vekjaramerkinu við skilyrði þegar meðal-lofttruflanir og sterk merki 
önnur en vekjaramerkið eru til staðar, helst án þess að nokkurra handstillinga 

sé þörf. 
Sjálfvirki viðtökubúnaðurinn skal ekki fara í gang vegna lofttruflana eða 

vegna sterkra merkja annarra en vekjaramerkisins. 

Sjálfvirki viðtökubúnaðurinn skal vera virkur yfir meiri langdrægni en 
talviðskipti geta talist fullnægjandi á. 

Sjálfvirki viðtökubúnaðurinn skal geta þolað og verið virkur við titring, 
taka, hitastigsbreytingar og breytingar á vinnuspennu Í samræmi við hinar mis- 
jöfnu aðstæður um borð í skipi á sjó. 

Sjálfvirki viðtökubúnaðurinn skyldi, eftir því sem við verður komið, geta 

gefið viðvaranir um bilanir í tækinu, sem hindruðu það í að starfa eðlilega, 
meðan það er í gangi. 

Áður en ný sjálfvirk talstöðvartæki eru viðurkennd skal viðkomandi stjórnvaldi 
sýnt fram á með raunhæfum prófunum við venjulegar aðstæður, að tækin séu 
Í samræmi við gr. 12.1.
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13. gr. 

Verkfæri, mælitæki og varahlutir. 

13.1 Skip í 1—-2. flokki skulu búin eftirgreindum verkfærum, mælitækjum og vara- 
hlutum, sem geyma skal á öruggum stað í loftskeytaklefa: 

13.2 Verkfæri og mælitæki. 

1 snertipunktaþjöl 
2 þjalir aðrar 
1 hnífur 
1 skábítur 
1 flatkjafta 
1 spóakjaftur 5 
3 skrúfjárn af mismunandi gerðum 
finn sandpappir 
Hreinsivökvi fyrir snertipunkta 
2 skiptilyklar 
1 sett málmborar 
1 lítið skrúfstykki 
1 borsveif 
1 lóðbolti ásamt lóðtini 
1 hamar 
1 sýrumælir 
1 volt/ohm ampermælir, að minnsta kosti búinn eftirgreindum mælisviðum: 
1 milliamper til 5 amper, 1—1000 volt og 10 ohm — 1 megaohm. 
Nauðsynlegustu sérverkfæri til fínstillingar og viðhalds tækjanna. 

13.3 Varahlutir. 

1 sett varakolburstar fyrir hverja vél tilheyrandi loftskeytastöðinni. 
2 öryggi fyrir hvert eitt í notkun 
Varaloftnet samkvæmt gr. 1.1 
12 loftnetsklemmur 
100% af víralásum í notkun 

1 varaheyrnartól 
1 varalampi af hverri tegund, sem er Í notkun, og sé um fleiri en einn 
lampa að ræða sömu tegundar, skulu vera 50% af fjölda þeirra til vara. 
Sama gildir um díóður og transistora. 
Hæfilegt úrval af vara-viðnámum og þéttum fyrir tækin. 
2 vibrastautar 
100% gaumljósaperur
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134 

135 

13.6 

13.7 

13.8 

13.9 

2 neyðarljósaperur 
1 rúlla einangrunarband 
Legufeiti og olía 
Viðeigandi öryggjavír fyrir opin öryggi 

Bindivir 
1 brúsi carbon tetrachloride 
Einangraður rafmagnsvir 
10 m skermaður rafstrengur 
6 krókódiílakjaftar 
1 sett rafhlöður og 2 perur fyrir vasaljós 

5 1 eimað vatn. 

Skip í 3. flokki skulu vera búin eftirgreindum verkfærum, mælitækjum og 

varahlutum: 

Verkfæri og mælitæki. 

1 hnifur 
skábitur 
flatkjafta 
skrúfjárn af mismunandi stærðum 
skiptilykill 
sýrumælir 
voltmælir fyrir jafnstraum. þe

i 
þe

 
þ 

(UÐ
 

þe
 

þe
 

Varahlutir. 

1 sett varakolburstar fyrir hverja vél tilheyrandi talstöðinni. 
2 öryggi fyrir hvert eitt í notkun 
Varaloftnet samkvæmt gr. 9.12 
6 loftnetsklemmur, sé um vírloftnet að ræða 
100% viralásar, sé um vírloftnet að ræða 

1 varalampi af hverri tegund sem er í notkun, og sé um fleiri en einn lampa 
að ræða sömu tegundar, skulu vera 50% af fjölda þeirra til vara. 
100% gaumljósaperur 
Einangrunarband 
Viðeigandi öryggjavír fyrir opin öryggi 
1 sett rafhlöður og 2 perur fyrir vasaljós 
5 1 eimað vatn. 

Skip í 4. flokki skulu búin eftirgreindum verkfærum og varahlutum: 

Verkfæri skulu vera þau sömu og fyrir skip í 3. flokki að undanskildum volt- 

mæli. 

Varahlutir. 

1 sett varakolburstar fyrir hverja vél tilheyrandi talstöðinni. 
2 sett öryggi fyrir eitt, sem er í notkun 
Varaloftnet, samkvæmt gr. 9.12 
Vasaljós með vararafhlöðu og peru.
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13.10 Skip í 6. flokki skulu búin eftirgreindum verkfærum og varahlutum: 

1 flatkjafta 
1 skrúfjárn 
1 skiptilykill 
1 sýrumælir. 

Reglur þessar, sem settar eru samkvæmt lögum um eftirlit með skipum, nr. 52 
12. maí 1970, staðfestast hér með til að öðlast þegar gildi og birtast til eftirbreytni 
öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt falla úr gildi reglur nr. 432 15. október 1979. 

Samgönguráðuneytið, 2. desember 1981. 

Steingrímur Hermannsson.   
Kristinn Gunnarsson. 

  

Stjórnartíðindi B 67, nr. 813. Útgáfudagur 9. febrúar 1982.
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AUGLÝSING 

frá Vörumerkjaskrárritara, Reykjavík. 

I. Vörumerki skrásett árið 1981. 

  

Skrás. 1981, nr. 1. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 39/1980. Tilkynnt 5. febrúar 1980, kl. 14:30. 

INSULATARD 

  

Eigandi: Nordisk Insulinlaboratorium, Niels Steensensvej 1, 2820 Gentolte, 

Danmörku. j 
Umboðsm:  SIGURJÖNSSON £€ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 5. flokki. 
Flokkur: 5. 

Skrás. 1981, nr. 2. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 44/1980. Tilkynnt 11. febrúar 1980, kl. 16.00. 

APTAN 

Eigandi: J. á P. Coats, Ltd., Ferguslie Thread Works, Paisley, Skotlandi. 
Umboðsm: Ragnar Ólafsson, hrl., Laugavegi 18, Reykjavík. 
Vörur: Þráður og garn. 
Flokkur: 23. 

  

Skrás. 1981, nr. 3. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 45/1980. Tilkynnt 11. febrúar 1980, kl. 16:00. 

DRIMA 

Eigandi: J. € P. Coats, Ltd., Ferguslie Thread Works, Paisley, Skotlandi. 

Umboðsin: Ragnar Ólafsson, hrl., Laugavegi 18, Reykjavík. 
Vörur: Þráður og garn. 
Flokkur: 23. 

  

B 167 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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Skrás. 1981, nr. 4. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 46/1980. Tilkynnt í1. febrúar 1980, kl. 16:00. 

KOBAN 

Eigandi: J. € P. Coats, Lid., Ferguslie Thread Works, Paisley, Skotlandi. 
Umboðsm: Ragnar Ólafsson, hrl., Laugavegi 18, Reykjavík. 
Vörur: Þráður og garn. 
Flokkur: 23. 

Skrás. 1981, nr. 5. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 47/1980. Tilkynnt 11. febrúar 1980, kl. 16:00. 

GRAL 

Eigandi: J. á P. Coats, Ltd., Ferguslie Thread Works, Paisley, Skotlandi. 

Umboðsm: Ragnar Ólafsson, hrl., Laugavegi 18, Reykjavík. 
Vörur: Þráður og garn. 
Flokkur: 23. 

Skrás. 1981, nr. 6. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 123/1980. Tilkynnt 2. apríl 1980, kl. 11.50. 

RIBENA TAKE-A-SHAKE 

    

Eigandi: Beecham Group Ltd., Beecham House, Brentford, Middlesex TWS8 

9 BD, Englandi. . 

Umboðsm:  SIGURJÖNSSON € THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í flokkum 29 og 30. 
Flokkar: 29 og 30. 

Discl.: Skráningin veitir ekki einkarétt á orðunum take-a-shake. 

Skrás. 1981, nr. 7. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 174/1980. Tilkynnt 12. maí 1980, kl. 11:00. 

Murjani 

Eigandi: Murjani Designs Ltd., 701 Shell House, Queen's Road Central, Hong 
Kong. 

Umboðsm:  SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Snyrtivörur, sápur, ilmvörur, ilmolíur, hárvatn, tannhirðivörur, efni 

til hreinsunar og slípunar, baðsalt, bleikiefni, efni til hreinsunar og 
til nota við fataþvott, efni til fægingar húsgagna, skófatnaðar, málms 
og leðurs, ilmpúðar. 
Handtöskur, belti, dýraskinn, skorin skinnavara, loðskinn, leður- 

bryddingar fyrir húsgögn, bryddingar fyrir skófatnað, hatta-leður, leður- 
vasavörur, vasahylki, peningaveski, buddur, gervileður, skjalatöskur,
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pyngjur, töskur ferðakoffort, augnblökur á beisli, leðurkoffort, skjala- 
möppur, skólatöskur, nestistöskur, malir, regnhlifar og sólhlífar, göngu- 
stafir, hálsbönd fyrir hunda. 
Fatnaður fyrir karla, konur og börn, þar með talin stígvél, skór, inni- 
skór og hattar, belti. 

Flokkar: 3, 18 og 25. 

Forgangsréttur er frá 29. febr. 1980. 
  

Skrás. 1981, nr. 8. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 210/1980. Tilkynnt 23. júní 1980, kl. 15:00. 

EASAEHAN MOTOR SAEHAN . 

Eigandi: SAEHAN MOTOR CO., LTD., 62—10, 2-ka, Chungmu-ro, Jung-ku, Seoul, 
Kóreu. 

Umboðsm: Axel Einarsson, hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 
Vörur: . Ökutæki, flutningatæki til notkunar á landi. 
Flokkur: 12. 
  

Skrás. 1981, nr. 9. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 370/1980. Tilkynnt 16. október 1980, kl. 11:45. 

  

TÍMARIT UM ALÞJÓÐAMÁL 

Eigandi: Samtök um vestræna samvinnu, Garðastræti 42, Reykjavík. 
Þjónusta: Öll þjónusta í flokkum 35 og 41. 
Flokkar: 30 og 4l. 

Discl.: Skráningin veitir ekki einkarétt á orðunum „Tímarit um 
alþjóðamál“. 
  

Skrás. 1981, nr. 10. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 359/1980. Tilkynnt 10. október 1980, kl. 15:00. 

ORÐINN 
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Eigandi: Karnabær hf., Fosshálsi 27, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 25. flokki. 

Flokkur: 25. 
  

Skrás. 1981, nr. 11. Skrásetningard. 23. febrúar 1981. 

T 241/1980. Tilkynnt 8. júlí 1980, kl. 15:15. 

RAM 

Eigandi: JAYTEX LIMITED, 69 Wimpole Street, London WIM SET, Englandi. 
Umboðsm: Björn Árnason, Árni Björnsson, P. O. Box 1034, Reykjavík. 
Vörur: Allur fatnaður, þ. m. t. skófatnaður. 
Flokkur: 25. 
  

Skrás. 1981, nr. 12. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 252/1980. Tilkynnt 17. júlí 1980, kl. 11:00. 

REVLON FORMULA ZP!! 

  

  

Eigandi: Revlon (Suisse) S.A., Limmatstrasse 275, Zurich, Sviss. 
Umboðsm:  SIGURJÖNSSON á THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 3. flokki. 
Flokkur: 3. 

Skrás. 1981, nr. 13. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 259/1980. Tilkynnt 24. júlí 1980, kl. 11:00. 

SHARP 

Eigandi: Sharp Corporation, 22—22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka, Japan. 
Umboðsm:  Faktor Company, Reykjavík. 
Vörur: Rafvélar og raftæki, rafmagns-fjarskiptavélar og áhöld, elektróniskar 

vélar og áhöld, (að undanteknum vélum og tækjum til lækninga), raf- 
magnsvörur. 

Flokkar: 9 og 11. 

Skrás. 1981, nr. 14. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 260/1980. Tilkynnt 24. júlí 1980, kl. 11:00. 

SHARP 

Eigandi: Sharp Corporation, 2222, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka, Japan. 
Umboðsm:  Faktor Company, Reykjavík. 
Vörur: Orkufrekar rafmagnsvélar, rafdrifnar vélar til fjarskipta, rafvélar til 

lækninga/heilsugæslu, raftæki til mælinga, rafhlöður og rafgeymar, 
einangraður rafmagnsvír, einangrarar. 

Flokkar: 9 og 10. 
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Skrás. 1981, nr. 15. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 283/1980. Tilkynnt 18. ágúst 1980, kl. 10:15. 

   000 SYMBOL 

  

  

Eigandi: Johnson £ Johnson, 501 George Street, New Brunswick, New Jersey, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsm:  G. H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1337, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 5. flokki einkum lyfja-, dýralækninga- og hreinlætis- 

blöndur. 
Flokkur: 5. 

Skrás. 1981, nr. 16. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 308/1980. Tilkynnt 5. september 1980, kl. 11:30. 

NIPA XON 

Eigandi: AKTIEBOLAGET LEO, Fack, S-251 00 Helsingborg, Svíþjóð. 
Umboðsm:  SIGURJÓNSSON á THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 5. flokki. 
Flokkur: 5. 

Skrás. 1981, nr. 17. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 318/1980. Tilkynnt 9. september 1980, kl. 14:30. 

OGENER(ML. 
Eigandi: THE GENERAL CORPORATION, 1116, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki- 

shi, Kanagawa-ken, Japan. 
Umboðsm:  SIGURJÓNSSON á THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Vélar og smíðavélar, rafdrifnar. 

Rafmagns og rafeindatæki og vélar, (þar með talin útvarpstæki). Tæki 
og vélar til mælinga (rafmagns.) Rafmagns- og rafeindalagnir til 
aðgæslu, eftirlits og fjarstýringar. Kennslutæki og áhöld. Tæki og vélar 
mötuð með myntum eða spilapeningum. Talvélar. Rafeinda-búðakassa- 
vélar. Rafeindareiknivélar. Vélar til gagnaúrvinnslu og sýniskjár fyrir 
þær. Tölvur, lagnir til tölvusvörunar og ytri lagnir og áhöld til þeirra. 
Lagnir fyrir lýsingu, hitun, suðu, kælingu, þurrkun, loftræstingu, 
tempraða loftræstingu, vatns- og skólplagnir. 

Flokkar: 79 og 1l. 
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Skrás. 1981, nr. 18. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 320/1980. Tilkynnt 12. september 1980, kl. 10:15. 

FIVE ALIVE 

Eigandi: The Coca-Cola Company, 310 North Avenue, N. W., Atlanta, Georgia 

30313, Bandaríkjunum. 
Umboðsm: Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Vörur: Allar vörur í 32. flokki. 

Flokkur: 32. 

Skrás. 1981, nr. 19. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 322/1980. Tilkynnt 15. september 1980, kl. 14:00. 

THEO CONTIN 

  

Eigandi: MUNDIPHARMA AG, St. Alban-Vorstadt 94, CH-4006 Basel, Sviss. 
Umboðsm:  SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Lyfja-, dýralækninga- og hreinlætisefni og blöndur. 

Flokkur: 5. 

Skrás. 1981, nr. 20. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 323/1980. Tilkynnt 15. september 1980, kl. 14:00. 

NITROCONTIN 

  

Eigandi: MUNDIPHARMA AG, St. Alban-Vorstadt 94, CH-4006 Basel, Sviss. 

Umboðsm:  SIGURJÓNSSON “ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Lyfja-, dýralækninga- og hreinlætisefni og blöndur. 

Flokkur: 5. 

Skrás. 1981, nr. 21. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 324/1980. Tilkynnt 15. september 1980, kl. 14:00. 

DIUMIDE-4K 

Eigandi: MUNDIPHARMA AG, St. Alban-Vorstadt 94, CH-4006 Basel, Sviss. 

Umboðsm:  SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Lyfja-, dýralækninga- og hreinlætisefni og blöndur. 
Flokkur: 5. 
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Skrás. 1981, nr. 22. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 325/1980. Tilkynnt 15. september 1980, kl. 14:00. 

TRILISATE 

Eigandi: MUNDIPHARMA AG, St. Alban-Vorstadt 94, CH-4006 Basel, Sviss. 
Umboðsm:  SIGURJÓNSSON á THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Lyfja-, dýralækninga- os hreinlætisefni og blöndur. 
Flokkur: 5. 

  

Skrás. 1981, nr. 23. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 326/1980. Tilkynnt 15. september 1980, kl. 14:00. 

MUNDISAL 

  

Eigandi: MUNDIPHARMA AG, St. Alban-Vorstadt 94, CH-4006 Basel, Sviss. 
Umboðsm:  SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Lyfja-, dýralækninga- og hreinlætisefni og blöndur. 
Flokkur: 5. 

Skrás. 1981, nr. 24. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 327/1980. Tilkynnt 15. september 1980, kl. 14:00. 

NORPHARMA 

Eigandi: MUNDIPHARMA AG, St. Alban-Vorstadt 94, CH-4006 Basel, Sviss. 
Umboðsm:  SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Lyfja-, dýralækninga- og hreinlætisefni og blöndur. 
Flokkar: 5, 3 og 1. Blöndur og efni í snyrtivörur. Efnavörur til nota í iðnaði og 

við vísindastörf. 

  

Skrás. 1981, nr. 25. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 329/1980. Tilkynnt 16. september 1980, kl. 10:30.
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Eigandi: W. L. GORE £ ASSOCIATES, INC., 555 Paper Mill Road, P. O. Box 
8734, Newark, Delaware 19711, Bandaríkjunum. 

Umboðsm:  SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í flokkunum 9, 18, 20, 22, 24 og 25. 

Flokkar: 9, 18, 20, 22, 24 og 25. 

  

Skrás. 1981, nr. 26. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 333/1980. Tilkynnt 19. september 1980, kl. 15:15. 

  

  

    
  

Eigandi: Geir Gunnar Geirsson, Vallá, Kjalarnesi. 
Vörur: Allar vörur í 29. flokki. 
Flokkur: 29. 

Discl.: Skráningin veitir ekki einkarétt á orðunum í merkinu. 

  

Skrás. 1981, nr. 27. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 334/1980. Tilkynnt 19. september 1980, kl. 15:15. 

  

Eigandi: Geir Gunnar Geirsson, Vallá, Kjalarnesi. 
Vörur: Allar vörur í 29. flokki. 
Flokkur: 29. 

 



Skrás. 1981, nr. 28. 
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Skráningard. 23. febrúar 1981. 

Tilkynnt 19. september 1980, kl. 15:15. 

  

Geir Gunnar Geirsson, Vallá, Kjalarnesi. 

  

Skráningard. 23. febrúar 1981. 

Tilkynnt 22. sept. 1980, kl. 12.00. 

Blómaval sf., Sigtúni 40, Rvík. 

Verslun með grænmeti, ávexti og blóm. 

T 335/1980. 

Eigandi: 
Vörur: Allar vörur í 29. flokki. 

Flokkur: 29. 

Skrás. 1981, nr. 29. 

T 337/1980. 

GRÆNA TORGIÐ 

Eigandi: 
Þjónusta: 
Flokkur: 42. 
  

Skrás. 1981, nr. 30. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

Tilkynnt 22. sept. 1980, kl. 15.15. 

  

Skráningard. 23. febrúar 1981. 

Tilkynnt 22. sept. 1980, kl. 15.15. 

T 338/1980. 

Mitrolan 

Eigandi: A.H. Robins Company, Incorporated, 1407 Cummings Drive, Richmond, 

Virginia 23220, Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: Björn Árnason, Árni Björnsson, Box 1034, Reykjavík. 

Vörur: Lyfjaefni og lyf við niðurgangi. 

Flokkur: 5. 

Skrás. 1981, nr. 31. 

T 339/1980. 

CULPEPER 

Eigandi: Culpeper Limited, 21 Bruton Street, London WI1X 7DA, Englandi. 

Umboðsm.: Björn Árnason, Árni Björnsson, P.O. Box 1034, Rvík. 

Vörur: Jurtir, læknandi jurtablöndur fyrir menn; sérfæða og sérdrykkir. 

Flokkur: 5. 
  

  

B 168



Nr. 814. 1336 

  

Skrás. 1981, nr. 32. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 346/1980. Tilkynnt 26. sept. 1980, kl. 14.00. 

PÓLÓ 

Eigandi: Pólaris hf., Sanitas-verksmiðjan v/Köllunarklettsveg, P.O. Box 721, 

Vörur: Vörur í 32 og 33. flokki. 
Flokkar: 32 og 38. 

  

Skrás. 1981, nr. 33. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 348/1980. Tilkynnt 1. okt. 1980, kl. 14.50. 

BALMACAAN 

Eigandi: ÁAQUASCUTUM LIMITED, 100 Regent Street, London W., Englandi. 
Umboðsm.: Axel Einarsson, hr|l., Aðalstræti 6, Rvík. 
Vörur: Svitalyktareyðir, ilmvötn, snyrtivörur án lyfja, fegrunarvörur, tann- 

krem, hárþvottalögur og sápur. 
Flokkur: 3. 

  

Skrás. 1981, nr. 34. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 351/1980. Tilkynnt 3. okt. 1980, ki. 11.00. 

A MEGGINS 
TEAPE 

Eigandi: WIGGINS TEAPE LIMITED, Gateway House, Basing View, Basing- 

stoke, Hampshire RG21 2EE, Englandi. 
Umboðsm.: FAKTOR COMPANY, Rvík. 
Vörur: Pappír, pappírsvörur, pappi, pappavörur, límdreginn pappir, límdregin 

bönd, límpappír, limbönd, bréfsefni og efni fyrir listamenn (annað en 

litir eða lökk), límefni og límbandsstatif. 

Flokkur: 16. 

  

Skrás. 1981, nr. 35. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 352/1980. Tilkynnt 6. okt. 1980, kl. 10.00. 

Bragakaffi er gott kaffi. 

Eigandi: KAFFIBRENNSLA AKUREYRAR, hf., Tryggvabraut 16, 600 Akureyri. 
Vörur: Kaffi. 

Flokkur: 30. 
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Skrás. 1981, nr. 36. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 353/1980. Tilkynnt 6. okt. 1980, kl. 10.00. 

Bragakaffi er bragðgott kaffi. 

Eigandi: KAFFIBRENNSLA AKUREYRAR, hf., Tryggvabraut 16, 600 Akureyri. 

Vörur: Kaffi. 

Flokkur: 30. 

  

Skrás. 1981, nr. 37. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 354/1980. Tilkynnt 6. okt. 1980, kl. 10.00. 

Viljir þú bragðgott kaffi velur þú Bragakaffi. 

Eigandi: KAFFIBRENNSLA AKUREYRAR, hf., Tryggvabraut 16, 600 Akureyri. 

Vörur: Kaffi. 

Flokkur: 30. 

  

  

Skrás. 1981, nr. 38. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 355/1980. Tilkynnt 6. okt. 1980, kl. 10.00. 

Viljir þú gott kaffi velur þú Bragakatfi. 

Eigandi: KAFFIBRENNSLA AKUREYRAR, hf., Tryggvabraut 16, 600 Akureyri. 

Vörur: Kaffi. 

Flokkur: 30. 

  

Skrás. 1981, nr. 39. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 356/1980. Tilkynnt 8. okt. 1980, kl. 13.00. 

CELLINI 

Eigandi: Faberge, Incorporated, 1345 Avenue of the Americas, New York, New 

York 10019, Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON á THOR sf., Óðinsgötu 4, Rvík. 
Vörur: Allar vörur í 3. og 5. flokki. 
Flokkar: 3 og 5. 
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Skrás. 1981, nr. 40. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 362/1980. Tilkynnt 10. okt. 1980, kl. 15.00. 

Eigandi: Karnabær hf., Fataframleiðsla, Fosshálsi 27, 110 Rvík. 
Vörur: Vörur í 25. flokki. 
Flokkur: 25. 

  

Skrás. 1981, nr. 41. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 363/1980. Tilkynnt 13. okt. 1980, kl. 11.00. 

SELKO 

Eigandi: Sigurður Elíasson hf., Auðbrekku 52, Kópavogi. 
Vörur: Innihurðir, útihurðir, svalahurðir, eldtefjandi hurðir, viðarþiljur, loft- 

þiljur, fataskápar, eldhúsinnréttingar, veggeiningar, skilrúm til að af- 
þilja á skrifstofuhúsnæði og íbúðarhúsnæði og baðherbergisinnréttingar. 

Vörur/ 

þjónusta: 19, 20, 27 og 37. 
Flokkar: 19, 20, 27 og 37. 

  

  

Skrás. 1981, nr. 42. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 365/1980. Tilkynnt 14. okt. 1980, kl. 14.10. 

KENALOG 

Eigandi: E.R. SQUIBB £ SONS, INC., Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, 
New Jersey 08540, Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR sf., Óðinsgötu 4, Rvík. 
Vörur: Lyf, þar með taldir barksterar. 
Flokkur: 5. 
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Skrás. 1981, nr. 43. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 366/1980. Tilkynnt 14. okt. 1980, kl. 11.30. 

MODECATE 

Eigandi: E.R. SQUIBB £ SONS, INC., Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, 

New Jersey 08540, Bandaríkjunum. 
Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR sf., Óðinsgötu 4, Rvík. 

  

Vörur: Lyf notuð við geðtruflunum. 
Flokkur: 5. 

Skrás. 1981, nr. 44. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 367/1980. Tilkynnt 14. okt. 1980, kl. 11.30. 

GARGON 

Eigandi: E.R. SQUIBB á SONS, INC., Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, 

New Jersey 08540, Bandaríkjunum. 
Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR sf., Óðinsgötu 4, Rvík. 

  

Vörur: Lyf og lyfjablöndur. 
Flokkur: 5. 

Skrás. 1981, nr. 45. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 368/1980. Tilkynnt 14. okt. 1980, kl. 11.30. 

KENACOMB 

Eigandi: E.R. SQUIBB £ SONS, INC., Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, 

New Jersey 08540, Bandaríkjunum. 
Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR sf., Óðinsgötu 4, Rvík. 

  

Vörur: Lyf og lyfjablöndur. 
Flokkur: ð. 

Skrás. 1981, nr. 46. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 369/1980. Tilkynnt 15. okt. 1980, kl. 12.00. 

ROUNDUP 

Eigandi: MONSANTO COMPANY, 800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, 
Missouri, Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Efni til eyðingar illgresi; pesticides- og herbicidesefnablöndur. 
Flokkur: 5. 
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Skrás. 1981, nr. 47. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 371/1980. Tilkynnt 17. okt. 1980, kl. 10.00. 

  

Eigandi: Félag íslenskra bókaverslana, Marargötu 2, Rvík. 
Vörur: Allar vörur í 16. flokki. 
Flokkur: 16. 

  

Skrás. 1981, nr. 48. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 372/1980. Tilkynnt 17. okt. 1980, kl. 10.40. 

SNUGLI 

Eigandi: SNUGLI INC., Evergreen, County of Jefferson, Colorado, Bandarikj- 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON é€ THOR sf., Óðinsgötu 4, Rvík. 

Vörur: Burðarpokar fyrir börn. 
Flokkur: 18. 

  

Skrás. 1981, nr. 49. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 375/1980. Tilkynnt 20. okt. 1980, kl. 14.00. 

TRIDIL 

Eigandi: American Hospital Supply Corporation, One American Plaza, Evanston, 
Illinois 60201, Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: G. H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1337, Rvík. 

Vörur: Allar vörur í 5. flokki einkum nitroglycerin til innsprautunar. 
Flokkur: 5. 

 



1341 Nr. 814. 

      

Skrás. 1981, nr. 50. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 377/1980. Tilkynnt 21. okt. 1980, ki. 11.30. 

AQUARTAN 

  

    

  

Eigandi: MARS, INCORPORATED, Westgate Park, 1651 Old Meadow Road, 

McLean, Virginia, Bandaríkjunum. 
Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR sf., Óðinsgötu 4, Rvík. 

Vörur: Fóðurvörur handa dýrum. 
Flokkur: sl. 

Skrás. 1981, nr. 51. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 379/1980. Tilkynnt 22. okt. 1980, kl. 14.30. 

Eigandi: AB Melka, 405 03 Göteborg, Svíþjóð. 
Umboðsm.: Björn Árnason, Árni Björnsson, P.O. Box 1034, Rvík. 
Vörur: Allar vörur í 25. flokki. 
Flokkur: 25. 

Skrás. 1981, nr. 52. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 382/1980. Tilkynnt 23. okt. 1980, kl. 14.00. 

HYDROL 

Eigandi: Beecham Group Limited, Beecham House, Brentford, Middlesex, 

Englandi. . 
Umboðsm:  SIGURJÓNSSON é£ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Sótthreinsunarlyf. 
Flokkur: 5. 

Skrás. 1981, nr. 53. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 383/1980. Tilkynnt 23. október 1980, kl. 14:00. 

TEKRESOL 

Eigandi: Beecham Group Limited, Beecham House, Brentford, Middlesex, 
Englandi. 

Umboðsm:  SIGURJÓNSSON á THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Cresylsýru-sótthreinsunarlyf. 
Flokkur: 5. 
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Skrás. 1981, nr. 54. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 229/1980. 

Eigandi: 

Umboðsm: 

Vörur: 

Flokkar: 

Tilkynnt 2. júlí 1980, kl. 13:30. 

INTERNATIONAL 

  

Triumph International AG, Marsstrasse 40, D-8000 Miönchen 2, Þýska- 
landi. 
SIGURJÓNSSON á THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Fatnaður fyrir sjúklinga, þ. e.: brjóstahaldarar, vefnaðar- og prjóna- 
vörur, í 5. flokki. 

Fatnaður fyrir sjúklinga, þ. e.: lífstykki, mjaðmaform, bindi og sára- 
bindi, í 10. flokki. 
Ýfður vefnaður, bað- og leguklæði, handklæði, sápupokar, þvottahansk- 
ar, inniskór, teppi, veggteppi, forhengi fyrir þvottaborð, forhengi, felt 
(flóki), í 24. flokki. 
Fatnaður, (þar með talinn ofinn og prjónaður), fyrir menn, konur og 
börn (að undanteknum skóm, stígvélum og inniskóm) sérstaklega inni 
og ytri fatnaður, baðföt, baðbuxur, frístundafatnaður, strand- og íþrótta- 
fatnaður, baðkápur, baðjakkar, undirföt, náttfatnaður, húfur, hálsbindi, 
axlabindi, hanskar, lífstykkjavörur til klæðnaðar, kot, lífstykki, smá- 
lífstykki, mjaðmahaldarar, mjaðmaform, sokkabandabelti, teygjubux- 
ur, teygjunærbuxur, dansbelti og brjóstahaldarar, í 25. flokki. 
Hlutar til fatnaðar, svo sem kögurvefnaður, krókabönd, krókar og lykkj- 
ur, hnappar og rennilásar, blúndur og skrautblúndur, ísaumur, gervi- 
blóm, sokkahaldarar og hlutar til þeirra, þ. e. höldur, færistykki og 
gúmmíhnappar, krókar og augu, stillibönd fyrir sokkabandabelti, lásar 
á brjóstahaldara, stengur í lífstykki, millifóður úr frauðefni, gúmmí eða 
gerviefnum, ofið millifóður, ofnir merkimiðar, horn til verndunar á 

vefnaði, bönd og snúrur úr teygjanlegu eða ekki teygjanlegu efni, 
burðarbönd, flauelsbönd og sokkabönd, að svo miklu leyti sem þau eru 
notuð til framleiðslu á fatnaði, í 26. flokki. 

Baðteppi, í 27. flokki. 
5, 10, 24, 25, 26 og 27. 
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Skrás. 1981, nr. 55. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 360/1980. Tilkynnt 10. október 1980, kl. 15:00. 

  

    
  

  

Eigandi: Karnabær hf., Fosshálsi 27, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 25. flokki. 
Flokkur: 25. 

  

Skrás. 1981, nr. 56. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 361/1980. Tilkynnt 10. október 1980, kl. 15:00. 

  

  

      

Eigandi: Karnabær hf., Fosshálsi 27, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 25. flokki. 
Flokkur: 25. 
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Skrás. 1981, nr. 57. Skráningard. 23. febrúar 1981. 

T 294/1979. Tilkynnt 22. ágúst 1979, kl. 14.30. 
  

  

      
Virginia 
Lights     

Eigandi: Imperial Group Limited, East Street, Bedminster, Bristol, Englandi. 
Umboðsm:  G. H. Sigurgeirsson, P.O. Box 1337, 121 Reykjavík. 
Vörur: Tóbak, hvort sem það er unnið eða óunnið, efni til reykinga, seld sér- 

staklega eða blönduð tóbaki, ekki til lækninga né heilsubótar, hlutir 

fyrir reykingamenn, taldir í flokki 34, og eldspýtur. 
Flokkur: 34. 

  

Skrás. 1981, nr. 58. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 54/1979. Tilkynnt 14. febr. 1979, kl. 14.30. 

OLEG CASSINI 

Eigandi: Jovan, Inc., félag í Illinois, 875 North Michigan Avenue, Chicago, 
Illinois, 60611, Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: Faktor Company, Reykjavík. 
Vörur: Snyrtivörur, ilmvötn, kölnarvatn, rakspritt, snyrtiduft, þvottasápur. 
Flokkur: 3. 
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Skrás. 1981, nr. 59. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 224/1980. Tilkynnt 27. júní 1980, kl. 14.00. 

  

  

  

Eigandi: Badische Tabakmanufaktur Roth-Hándle GmbH á Co., Industriehof 6, 
Lahr/Schwarzwald, V-Þýskalandi. 

Umboðsm.: Faktor Company, Reykjavík. 
Vörur: Sígarettur, tóbaksvörur, sígarettupappir, vörur handa reykingamönn- 

um, þ. e. öskubakkar, eldfæri, eldspýtur, sígarettuvafningsvélar og 
-þjöppunarvélar, sem falla undir 34. flokk. 

Flokkur: 34. 

Forgangsréttur er frá 28. janúar 1980. 

Skrás. 1981, nr. 60. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 278/1980. Tilkynnt 11. ágúst 1980, kl. 14.30. 

Eigandi: DANSKIN, INC., 1114 Avenue of the Americas, New York, N.Y. 100386, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Rvík. 
Vörur: Fatnaðarvörur. 
Flokkur: 25. 

Vörumerkið er skráð á grundvelli 29. gr. vörumerkjalaganna, Telle- 
Quelle. 
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Skrás. 1981, nr. 61. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 295/1980. Tilkynnt 22. ágúst 1980, kl. 11.00. 

SAMPAC 

Eigandi: Standard Elektrik Lorenz AG, Hellmuth-Hirth-Strasse 42, D-7000 Stutt- 
gart 40, Þýskalandi. 

Umboðsm.: Faktor Company, Reykjavík. 
Vörur: Rafmagns- og rafeindatæki (sem falla undir 9. flokk), hlutir og vara- 

hlutir þeirra; áletraðar stjórnkerfistöflur. 
Flokkur: 9. 

Forgangsréttur er frá 11. júlí 1980. 
  

Skrás. 1981, nr. 62. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 298/1980. Tilkynnt 26. ágúst 1980, kl. 13.45. 

  

  

Eigandi: FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (also trading as Fuji Heavy 
Industries, Lid.), 7—-2, Nishi-Shinjuku 1-Chome, Shinjuku-Ku, Tokyo, 

Japan. 
Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Vélknúnir rafalar til lýsingar og annarra nota; mótorar, vélar, land- 

búnaðartæki, klakvélar (útungunarvélar). 
Flokkur: 7. 

Skrás. 1981, nr. 63. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 307/1980. Tilkynnt 3. sept. 1980, kl. 10.30. 

HSEÐ IPA SS
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Eigandi: Kompass International AG, Neuhausstrasse 4, Zurich, Sviss. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Þjónusta: Vinnsla upplýsinga og útvegun nafna, heimilisfanga og efnahagslegra 

upplýsinga, flokkur 35. 
Tölvuvinnsla (fyrir aðra), flokkur 35 og 42. 

  

  

Flokkar: 35 og 42. 

Skrás. 1981, nr. 64. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 312/1980. Tilkynnt 8. sept. 1980, kl. 13.30. 

Eigandi: SAME Sp.A., Viale F. Cassani 14, 24047 TREVIGLIO (province of 
Bergamo), Ítalíu. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON á THOR sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Vélar og hreyflar, í 7. flokki. 

Dráttarvélar, vélar og hreyflar, í 12. flokki. 

Flokkar: 7 og 12. 

  

Skrás. 1981, nr. 65. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 328/1980. Tilkynnt 16. sept. 1980, kl. 10.30. 

Eigandi: Nunglen Limited, The Body Shop Warehouse Sparke Court off Clifton 
Road, Littlehampton, West Sussex, Englandi. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Ilmvörur, snyrtivörur sem ekki eru meðöl svo og fegrunarvörur, allt 

til líkamsnotkunar, ilmolíur og hárvatn. 
Flokkur: 3. 
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Skrás. 1981, nr. 66. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 331/1980. Tilkynnt 16. sept. 1980, kl. 10.30. 

Eigandi: SUOMEN TRIKOO OY AB, Pyynikintie 25, SF-33230 TAMPERE 23, 
Finnlandi. 

Umboðsm.: Faktor Company, Reykjavík. 
Vörur: Karlmannsfatnaður, kvenfatnaður, barnafatnaður, þar með talin einstök 

föt, prjónafatnaður, nærfatnaður, hálsbindi, sokkar og sokkabuxur. 
Flokkur: 25. 

Skrás. 1981, nr. 67. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 340/1980. Tilkynnt 23. sept. 1980, kl. 10.40. 

Eigandi: GRAFOPLAST s.a.s., Via Arrivabene n. 13, 16154 Genova, Sestri, Ítalíu. 
Umboðsm.: Faktor Company, Reykjavík. 
Vörur: Samsetjanleg merki og auðkenni fyrir kapla, leiðslutengi, raftæki og 

rafmælitæki, flokkur 9. 
Samsetjanleg merki og auðkenni fyrir kapla, leiðslutengi, og rafmagns- 
og ljósalagnir, flokkur 11. 

Vörur úr plastefni til þess að móta úr samsetjanleg merki og auðkenni, 
í 20. flokki. 

Flokkar: 9, 11 og 20. 
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Skrás. 1981, nr. 68. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 341/1980. Tilkynnt 23. sept. 1980, kl. 10.40. 

TRASP 

Eigandi: GRAFOPLAST s.a.s., Via Arrivabene n. 13, 16154 Genova, Sestri, Ítalíu. 
Umboðsm.: Faktor Company, Reykjavík. 
Vörur: Samsetjanleg merki og auðkenni fyrir kapla, leiðslutengi, raftæki og 

rafmælitæki, flokkur 9. 
Samsetjanleg merki og auðkenni fyrir kapla, leiðslutengi, og rafmagns- 
og ljósalagnir, flokkur 11. 
Vörur úr plastefni til þess að móta úr samsetjanleg merki og auðkenni, 
í 20. flokki. 

Flokkar: 9, 11 og 20. 

Skrás. 1981, nr. 69. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 342/1980. Tilkynnt 23. sept. 1980, kl. 10.40. 

Eigandi: GRAFOPLAST s.a.s., Via Arrivabene n. 13, 16154 Genova, Sestri, Ítalíu. 

Umboðsm.: Faktor Company, Reykjavík. 
Vörur: Samsetjanleg merki og auðkenni fyrir kapla, leiðslutengi, raftæki og 

rafmælitæki, flokkur 9. 
Samsetjanleg merki og auðkenni fyrir kapla, leiðslutengi, og rafmagns- 
og ljósalagnir, flokkur 11. 
Vörur úr plastefni til þess að móta úr samsetjanleg merki og auðkenni, 
í 20. flokki. 

Flokkar: 9, 11 og 20. 

Skrás. 1981, nr. 70. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 349/1980. Tilkynnt 2. okt. 1980, kl. 15.00. 

PERUCOLOR 

Eigandi: AGFA-GEVAERT AKTIENGESELLSCHAFT, Postfach, 5090 Lever- 
kusen 1, Þýskalandi. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON á THOR sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Óáteknar ljósmyndafilmur. 
Flokkur: 1. 
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Skrás. 1981, nr. 71. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 350/1980. Tilkynnt 2. okt. 1980, kl. 15.00. 

PERUCHROME 

Eigandi: AGFA-GEVAERT AKTIENGESELLSCHAFT, Postfach, 5090 Lever- 

kusen 1, Þýskalandi. 
Umboðsm.: SIGURJÓNSSON á THOR sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Óáteknar ljósmyndafilmur. 
Flokkur: 1. 

Skrás. 1981, nr. 72. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 373/1980. Tilkynnt 17. okt. 1980, kl. 11.00. 

Eigandi: SAMYANG TIRE, INC., 555 Sochon-ri, Songjung-eup, Kwangsan-gun, 
Chonnam, Korea. 

Umboðsm.: Faktor Company, Reykjavík. 
Vörur: Hjólbarðar og slöngur í hjólbarða. 
Flokkur: 12. 

Skrás. 1981, nr. 73. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 374/1980. Tilkynnt 17. okt. 1980, kl. 11.00. 

ARSNEL 

Eigandi: SAMYANG TIRE, INC., 555 Sochon-ri, Songjung-eup, Kwangsan-gun, 
Chonnam, Korea. 

Umboðsm.: Faktor Company, Reykjavík. 
Vörur: Hjólbarðar og slöngur í hjólbarða. 
Flokkur: 12. 

Skrás. 1981, nr. 74. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 376/1980. Tilkynnt 21. okt. 1980, kl. 11.30. 

ICHTHOLAN 

Eigandi: Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermanni £ Co., 85, Sportallee, D-2000 
Hamburg 63, Þýskalandi. 

Umboðsm.: G. H. Sigurgeirsson, P.O. Box 1337, Reykjavík. 
Vörur: Lyfja-, dýralækninga- og efnavörur til hreinlætisnota; plástrar, sára- 

bindi; sótthreinsiefni; efni til eyðingar meindýrum og óværu. 
Flokkur: 5. 

Forgangsréttur er frá 12. júní 1980. 
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Skrás. 1981, nr. 75. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 378/1980. Tilkynnt 22. okt. 1980, kl. 11.30. 

  

  

  

Eigandi: Wells Fargo á Company, 420 Montgomery Street, San Francisco, Cali- 

fornia 94104, Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON á THOR sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Þjónusta: Banka- og fjármálastarfsemi. 

Flokkur: 36. 
  

Skrás. 1981, nr. 76. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 380/1980. Tilkynnt 23. okt. 1980, kl. 11.30. 

BABY RELAX 

  

Eigandi: Baby Relax Limited, 113 Wennington Road, Rainham, Essex, RMI13 

OTL, Englandi. 
Umboðsm.: Faktor Company, Reykjavík. 

Vörur: Húsgögn í ungbarnaherbergi, hlutar og tengihlutir; að auki barnaleik- 

föng. 
Flokkar: 20 og 28. 

Skrás. 1981, nr. 77. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 49/1977. Tilkynnt 14. febrúar 1977, kl. 11.30. 

CLOROX 

Eigandi: Efnagerð Austurlands hf., Keflavík. . 

Umboðsm.: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR) Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Bleikingarefni, hreinsiefni, ræstiefni og aðrar efnablöndur til þvotta 

og til hreingerninga. 

Flokkur: 3. 
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Skrás. 1981, nr. 78. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 381/1980. Tilkynnt 23. október 1980, kl. 11.30. 

LIMPET 

Eigandi: TAC Construction Materials Limited, 20 St. Mary's 

Parsonage, Manchester M3 2NL, Englandi. 
Umboðsm:  FAKTOR COMPANY, Reykjavík. 
Vörur: Einangrunar- og eldvarnarefni í formi fleka, þilplatna og samsettra 

trefjaefna sem hægt er að sprauta. 
Flokkur: 17. 

  

  

Skrás. 1981, nr. 79. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 384/1980. Tilkynnt 24. október 1980, kl. 14.00. 

Eigandi: Allianz Versicherungs AG, Königinstrasse 28, 8000 Minchen 44, 
V-Þýskalandi. 

Umboðsm: Gústaf Þór Tryggvason, hdl. Tjarnargötu 10 D, Reykjavík. 
Þjónusta: Öll þjónusta í 36. fl. 
Flokkur: 36. 

  

Skrás. 1981, nr. 80. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 385/19890. Tilkynnt 24. október 1980, kl. 14.00. 

Allianz 
Eigandi: Allianz Versicherungs AG, Königinstrasse 28, 8000 Múönchen 44, 

V-Þýskalandi. 
Umboðsm: Gústaf Þór Tryggvason, hdl. Tjarnargötu 10 D, Reykjavík. 
Þjónusta: Öll þjónusta í 36. fl. 
Flokkur: 36. 
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Skrás. 1981, nr. 81. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 386/1980. Tilkynnt 24. október 1980, kl. 14.00. 

  

Eigandi: Allianz Versicherungs AG, Königinstrasse 28, 8000 Múnchen 44, 
V-Þýskalandi. 

Umboðsm: Gústaf Þór Tryggvason, hdl. Tjarnargötu 10 D, Reykjavík. 
Þjónusta: — Öll þjónusta í 36. fl. 
Flokkur: 36. 

Skrás. 1981, nr. 82. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 393/1980. Tilkynnt 30. október 1980, kl. 14.45. 

THE DON 

Eigandi: GEO. G. SANDEMAN SONS £ CO. LIMITED, Elizabeth Way, Harlow, 
Essex, Englandi. 

Umboðsm:  Faktor Company, Reykjavik. 
Vörur: Vín og sterkir drykkir. 
Flokkur: 33. 
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Skrás. 1981, nr. 83. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 394/1980. Tilkynnt 31. október 1980, kl. 11.00. 

Eigandi: Grundfos International A/S, Bjerringbro, Danmörku. 
Umboðsm:  SIGURJÖNSSON á THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 7. flokki. 
Flokkur: 7. 

Skrás. 1981, nr. 84. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 400/1980. Tilkynnt 11. nóvember 1980, kl. 15.00. 

Blue Circle 
Eigandi: Blue Circle Industries Limited, Portland House, Stag Place, London, 

S. W., Englandi. 
Umboðsm: Axel Einarsson, hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 

Vörur: Málning, fernislökk, lituð lökk, málaralitir, distempers (límfarvi), 
japanlökk, glær lökk, þurrkefni fyrir málningu og lökk, fúavarnarefni, 
lituð fúavarnarefni og bæs, ryðvarnarefni og gróðurhindrandi málning 
(antifouling) og ryðvarnarolíur. 

Byggingarefni sem ekki eru úr málmi: byggingar, byggingarhlutar 
sem ekki eru úr málmi; steinn og gervisteinn, sement, leskjað kalk, 
mortar, sem er blanda sands og leskjaðs kalks eða sements (finpúsn- 
ingarefni), kalk, gips, möl, vegagerðarefni, sem ekki eru úr málmi; asfalt, 
bik og lútumen og byggingarefni úr þessum efnum (annað en málning). 

Flokkar: 2 og 19. 
Merkið er skráð í lit. 
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Skrás. 1981, nr. 85. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 398,/1980. Tilkynnt 4. nóvember 1980, kl. 11.45. 

  

Eigandi: HASLA H/F, Einholti 8, Pósthólf 10220 — 130 Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 16. flokki. 
Þjónusta: Öll þjónusta í 35. og 42. flokki. 
Flokkar: 16, 35 og 42. 
  

Skrás. 1981, nr. 86. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 403/1980. Tilkynnt 12. nóvember 1980, kl. 13.00. 

SOLIGNUM 

  

Eigandi: Solignum Limited, Thames Road, Crayford, Kent, DAÍ 403, Englandi. 
Umboðsm: Björn Árnason, Árni Björnsson, Box 1034 Reykjavík. 
Vörur: Efni til bæsunar, til þess að koma í veg fyrir og stöðva skemmd í viði, 

vernda stein og múrhleðslu, bera á raka veggi og ámóta, málning og 
fernis. 

Flokkur: 2. 

Skrás. 1981, nr. 87. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 406/1980. Tilkynnt 13. nóvember 1980, kl. 11.00. 

GRINGO 

Eigandi: Fataver h. f., Lækjargötu 22, Hafnarfirði. 
Vörur: Fatnaður. 
Flokkur: 25. 
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Skrás. 1981, nr. 88. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 407/1980. Tilkynnt 19. nóvember 1980, kl. 10.30. 

Eigandi: Samband íslenskra samvinnufélaga, Sölvhólsgötu 4, Reykjavík. 
Umboðsm: Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Hvers konar fatnaður í 25. flokki. 
Flokkur: 25. 

Skrás. 1981, nr. 89. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 410/1980. Tilkynnt 20. nóvember 1980, kl. 11.40. 

VAPORMATIC 

Eigandi: The Vapormatic Company Limited, P. O. Box 58, Kestrel Way, Sowton 
Estate, Exeter, EX2 7YNB, Englandi. 

Umboðsm:  G. H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1337, Reykjavík. 
Vörur: Landbúnaðarvélar og tæki, loftþjöppur, úðarar, og hlutar og tengi til 

áðurnefndra tækja. Hlutar og tengi fyrir dráttarvélar til landbúnaðar. 
Flokkar: 7 og 12. 

Skrás. 1981, nr. 90. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 408/1980 Tilkynnt 19. nóvember 1980, kl. 10.30. 

Eigandi: Samband íslenskra samvinnufélaga, Sölvhólsgötu 4, Reykjavík. 
Umboðsm: Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Hvers konar fatnaður í 25. flokki. 
Flokkur: 25. 
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Skrás. 1981, nr. 91. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 413/1980. Tilkynnt 21. nóvember 1980, kl. 11.30. 

ICHTHO-CUTAN 

Eigandi: Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermanni á Co., 85, Sportallee, D-2000 

Hamburg 63, Þýskalandi. 
Umboðsm:  G. H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1337, Reykjavík. 
Vörur: Lyfja-, dýralækninga- og efnavörur til hreinlætisnota; plástrar, sára- 

bindi; sótthreinsiefni; efni til eyðingar meindýrum og óværu. 
Flokkur: 5. 

Forgangsréttur er frá 14. júní 1980. 
    

Skrás. 1981, nr. 92. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 414/1980. Tilkynnt 21. nóvember 1980, kl. 11.30. 

WYDORA 

Eigandi: American Home Products Corporation, 685 Third Avenue, New York, 

New York, Bandaríkjunum. 
Umboðsm:  SIGURJÓNSSON é£ THOR s. f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Vörur: Lyf og lyfjablöndur. 
Flokkur: 5. 

Skrás. 1981, nr. 93. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 415/1980. Tilkynnt 21. nóvember 1980, kl. 11.30. 

ENEBAR ; 

Eigandi: American Home Products Corporation, 685 Third Avenue, New York, 
New York, Bandaríkjunum. 

Umboðsm:  SIGURJÓNSSON á THOR s. f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

    

  

Vörur: Lyf og lyfjablöndur. 
Flokkur: 5. 

Skrás. 1981, nr. 94. Skrásetningard. 7. maí 1981. 

T 416/1980. Tilkynnt 24. nóvember 1980, kl. 13.45. 
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Eigandi: KARNABÆR HF. Fosshálsi 27, Reykjavík. 
Vörur: Fatnaðarvörur. 
Flokkur: 25. 
  

Skrás. 1981, nr. 95. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 142/1979. Tilkynnt 11. apríl 1979, kl. 11.15. 

   
Eigandi: Hyundai Motor Company, 140-2, Ke-Dong, Chongro-Ku, Seoul, Koreu. 
Umboðsm:  SIGURJÖNSSON á THOR s. Í., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Ökutæki; flutningatæki til notkunar á landi. 
Flokkur: 12. 
    

Skrás. 1981, nr. 96. Skráningardó 7. maí 1981. 

T 192/1980. Tilkynnt 4. júní 1980, kl. 15.45. 

Gói mr 
Eigandi: THE TAYLOR WINE COMPANY, INC., County Route 88, Hammonds- 

port, New York 14840, Bandaríkjunum. 
Umboðsm: Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 33. flokki. 

Flokkur: 33. 
  

Skrás. 1981, nr. 97. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 232/1980. Tilkynnt 4. júlí 1980, kl. 15.00. 

FENO DE PORTUGAL 

Eigandi: Sociedade Quimico Industrial Portuguesa Lda., Avenida 24 de Julho, 

no. 40, Lisboa, Portugal. 

Umboðsm:  Faktor Company, Reykjavík. 
Vörur: Ilmefni, sápur, snyrtivörur, snyrtiolíur og fegrunarlyf. 
Flokkur: 3. - 
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Skrás. 1981, nr. 98. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 309/1980. Tilkynnt 8. september 1980, kl. 10.00. 

MASTERKURE 

Eigandi: Martin Marietta Corporation, 6801 Rockledge Drive, Bethesda, Maryland 

20034, Bandaríkjunum. 

Umboðsm:  Faktor Company, Reykjavik. 

Vörur: Himnumyndandi efni til nota á yfirborð nýrrar steinsteypu til þess að 

hindra útgufun. 

Flokkur: 19. 

Vörumerkið er skráð á grundvelli 29. gr. vörumerkjalaga, Telle-Quelle. 

Skrás. 1981, nr. 99. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 389/1980. Tilkynnt 28. október 1980, kl. 14.30. 

Eigandi: PORTESCAP, 165 rue Numa-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds, Sviss. 

Umboðsm: G. H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1337, 121 Reykjavík. 
Vörur: Úr, klukkur og önnur tímamælingatæki og lagnir, sérstaklega úrverk, 

gangverk í úr, rafmagnsklukkur, áhöld og tæki til að mæla eða 
ákvarða tímabil, hlutar og fylgihlutar til áðurnefndra tækja. 

Flokkur: 14. 

  

B 171
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Skrás. 1981, nr. 100. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 391/1980. Tilkynnt 30. október 1980, kl. 14.45. 

CANDEREL 

  

Eigandi: G. D. Searle £ Co., Skokie, Illinois 60076, Bandaríkjunum. 

Umboðsm:  Faktor Company, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 1. flokki. 
Flokkur: 1. 

Skrás. 1981, nr. 101. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 392/1980. Tilkynnt 30. október 1980, kl. 14.45. 

SUGRAM 

Eigandi: G. D. Searle £ Co., Skokie, Illinois 60076, Bandaríkjunum. 
Umboðsm:  Faktor Company, Reykjavík. 

    

Vörur: Allar vörur í 1. flokki. 
Flokkur: 1. 

Skrás. 1981, nr. 102. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 395,/1980. Tilkynnt 31. október 1980, kl. 14.30. 

MONARK 

Eigandi: Monark AB, P. O. Box 503, S-432 01 Varberg, Svíþjóð. 
Umboðsm: Björn Árnason, Árni Björnsson, Box 1034, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 12. flokki. 
Flokkur: 12. 
  

Skrás. 1981, nr. 103. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 396/1980. Tilkynnt 3. nóvember 1980, kl. 10.30. 

Ortho Diagnostic Systems 

Eigandi: Johnson á Johnson, 501 George Street, New Brunswick, New Jersey, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsm:  G. H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1337, Reykjavík. 
Vörur: Efnasambönd til efnagreiningar og efnagreiningarsett og svarefni til 

nota á rannsóknarstofum við sjúkdómsgreiningar. 
Bóluefni til innsprautunar til varnar Rh-blóðflokkssjúkdómi í ný- 

fæddum börnum. 
Efnagreiningartæki til nota á rannsóknarstofum, til nota við lækn- 

ingar. 
Flokkar: 1,5 og 9. 
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Skrás. 1981, nr. 104. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 397/1980. Tilkynnt 4. nóvember 1980, kl. 10.15. 

no 
op 

  

    

Eigandi: CALZATURIFICIO TECNICA S. p A., Nervesa della Battaglia (Trev- 

iso), Via Generale Gandolfo 24, Ítalíu. 
Umboðsm: G.H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1337, Reykjavík. 

Vörur: Íþróttaskófatnaður, skíðaskór og skór til nota eftir skíðahlaup. 

Flokkur: 25. 

Skrás. 1981, nr. 105. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 399,/1980. Tilkynnt 10. nóvember 1980, kl. 12.00. 

C. H.R. 

Eigandi: Charles Revson, Inc., 767 Fifth Avenue, New York, New York 10022, 

Bandaríkjunum. 
Umboðsm:  SIGURJÓNSSON á£ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Krem og vökvar fyrir andlit, hendur og líkama, andlitspúður, varalitur, 

kinnalitur og augnasnyrtivörur (eye makeup). 

Flokkur: 3. 
Vörumerkið er skráð á grundvelli 29. gr. vörumerkjalaga, Telle- 

Quelle. 

Skrás. 1981, nr. 106. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 409/1980. 

Eigandi: 

Umboðsm: 
Vörur: 

Flokkar: 

Tilkynnt 19. nóvember 1980, kl. 13.45. 

  

Imperial Foods Limited, Imperial House, Grimsby, South Humberside, 

Englandi. 
G. H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1337, Reykjavík. 
Allar vörur í 29. og 30. flokki. 
29 og 30. 
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Skrás. 1981, nr. 107. 

T 418/1980. 

Eigandi: 

Umboðsm: 

Vörur: 

Flokkur: 

Skráningard. 7. maí 1981. 

Tilkynnt 26. nóvember 1980, kl. 10.00. 

A GROMA 

Shell International Petroleum Company Limited, Shell Centre, London 
SE1 7NA, Englandi. 
Björn Árnason, Árni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 
Olíur og fituefni til iðnaðar (þó ekki matarolíur og feitiefni til matar 
eða loftnæmar olíur), smurefni, brennsluefni (hér með talin brennslu- 
efni fyrir hreyfla). 
4. 

    

Skrás. 1981, nr. 108. 

T 419/1980. 

Eigandi: 

Umboðsm: 

Vörur: 

Flokkur: 

Skráningard. 7. maí 1981. 

Tilkynnt 26. nóvember 1980, kl. 10.00. 

ARGTINA 

Shell International Petroleum Company Limited, Shell Centre, London 
SE1 7NA, Englandi. 
Björn Árnason, Árni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 
Olíur og fituefni til iðnaðar (þó ekki matarolíur og feitiefni til matar 

eða loftnæmar olíur), smurefni, brennsluefni (hér með talin brennslu- 
efni fyrir hreyfla). 
4. 

    

Skrás. 1981, nr. 109. 

T 420/1980. 

Eigandi: 

Umboðsm: 

Vörur: 

Flokkur: 

Skráningard. 7. maí 1981. 

Tilkynnt 26. nóvember 1980, kl. 10.00. 

CAPRINUS 

Shell International Petroleum Company Limited, Shell Centre, London 
SEI1 7NA, Englandi. 
Björn Árnason, Árni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 
Olíur og fituefni til iðnaðar (þó ekki matarolíur og feitiefni til matar 
eða loftnæmar olíur), smurefni, brennsluefni (hér með talin brennslu- 
efni fyrir hreyfla). 
4. 
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Skrás. 1981, nr. 110. 

T 421/1980. 

Eigandi: 

Umboðsm: 

Vörur: 

Flokkur: 

Skráningard. 7. maí 1981. 

Tilkynnt 26. nóvember 1980, kl. 10.00. 

CORENA 

Shell International Petroleum Company Limited, Shell Centre, London 

SEI 7NA, Englandi. 
Björn Árnason, Árni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 
Olíur og fituefni til iðnaðar (þó ekki matarolíur og feitiefni til matar 
eða loftnæmar olíur), smurefni, brennsluefni (hér með talin brennslu- 

efni fyrir hreyfla). 
4. 
    

Skrás. 1981, nr. 111. 

T 422/1980. 

Eigandi: 

Umboðsm: 
Vörur: 

Flokkur: 

Skráningard. 7. maí 1981. 

Tilkynnt 26. nóvember 1980, kl. 10.00. 

DARFNA 

Shell International Petroleum Company Limited, Shell Centre, London 
SE1 7NA, Englandi. 
Björn Árnason, Árni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 
Olíur og fituefni til iðnaðar (þó ekki matarolíur og feitiefni til matar 

eða loftnæmar olíur), smurefni, brennsluefni (hér með talin brennslu- 
efni fyrir hreyfla). 
4. 
  

Skrás. 1981, nr. 112. 

T 423/1980. 

Eigandi: 

Umboðsm: 
Vörur: 

Flokkur: 

Skráningard. 7. maí 1981. 

Tilkynnt 26. nóvember 1980, kl. 10.00. 

IRUS 

Shell International Petroleum Company Limited, Shell Centre, London 

SE1 7NA, Englandi. 
Björn Árnason, Árni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 
Olíur og fituefni til iðnaðar (þó ekki matarolíur og feitiefni til matar 
eða loftnæmar olíur), smurefni, brennsluefni (hér með talin brennslu- 

efni fyrir hreyfla). 
4. 
  

Skrás. 1981, nr. 113. 

T 424/1980. 

Eigandi: 

Skráningard. 7. maí 1981. 

Tilkynnt 26. nóvember 1980, kl. 10.00. 

MAGCGRON 

Shell International Petroleum Company Limited, Shell Centre, London 
SEI 7NA, Englandi.
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Umboðsm: Björn Árnason, Árni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 
Vörur: Olíur og fituefni til iðnaðar (þó ekki matarolíur og feitiefni til matar 

eða loftnæmar olíur), smurefni, brennsluefni (hér með talin brennslu- 

efni fyrir hreyfla). 

  

Flokkur: 4. 

Skrás. 1981, nr. 114. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 425/1980. Tilkynnt 26. nóvember 1980, kl. 10.00. 

MALLEUS 

Eigandi: Shell International Petroleum Company Limited, Shell Centre, London 

SEI1 7NA, Englandi. 
Umboðsm: Björn Árnason, Árni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 
Vörur: Olíur og fituefni til iðnaðar (þó ekki matarolíur og feitiefni til matar 

eða loftnæmar olíur), smurefni, brennsluefni (hér með talin brennslu- 
efni fyrir hreyfla). 

    

Flokkur: 4. 

Skrás. 1981, nr. 115. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 426/1980. Tilkynnt 26. nóvember 1980, kl. 10.00. 

MELINA 

Eigandi: Shell International Petroleum Company Limited, Shell Centre, London 
SETI 7NA, Englandi. 

Umboðsm: Björn Árnason, Árni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 
Vörur: Olíur og fituefni til iðnaðar (þó ekki matarolíur og feitiefni til matar 

eða loftnæmar olíur), smurefni, brennsluefni (hér með talin brennslu- 
efni fyrir hreyfla). 

  

Flokkur: 4. 

Skrás. 1981, nr. 116. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 427/1980. Tilkynnt 26. nóvember 1980, kl. 10.00. 

METALINA 

Eigandi: Shell International Petroleum Company Limited, Shell Centre, London 
SE1 7NA, Englandi. 

Umboðsm: Björn Árnason, Árni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 
Vörur: Olíur og fituefni til iðnaðar (þó ekki matarolíur og feitiefni til matar 

eða loftnæmar olíur), smurefni, brennsluefni (hér með talin brennslu- 

efni fyrir hreyfla). 
Flokkur: 4, 
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Skrás. 1981, nr. 117. 

T 428/1980. 

Eigandi: 

Umboðsm: 

Vörur: 

Flokkur: 

Skráningard. 7. maí 1981. 

Tilkynnt 26. nóvember 1980, kl. 10.00. 

MYTILUS 

Shell International Petroleum Company Limited, Shell Centre, London 

SE1 7NA, Englandi. 
Björn Árnason, Árni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 
Olíur og fituefni til iðnaðar (þó ekki matarolíur og feitiefni til matar 

eða loftnæmar olíur), smurefni, brennsluefni (hér með talin brennslu- 

efni fyrir hreyfla). 
4. 
  

Skrás. 1981, nr. 118. 

T 430/1980. 

Eigandi: 

Umboðsm : 

Vörur: 

Flokkur: 

Skráningard. 7. maí 1981. 

Tilkynnt 26. nóvember 1980, kl. 10.00. 

OMALA 

Shell International Petroleum Company Limited, Shell Centre, London 

SE1 7NA, Englandi. 
Björn Árnason, Árni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 
Olíur og fituefni til iðnaðar (þó ekki matarolíur og feitiefni til matar 
eða loftnæmar olíur), smurefni, brennsluefni (hér með talin brennsiu- 
efni fyrir hreyfla). 
4. 
  

Skrás. 1981, nr. 119. 

T 431/1980. 

Eigandi: 

Umboðsm: 

Vörur: 

Flokkur: 

Skráningard. 7. maí 1981. 

Tilkynnt 26. nóvember 1980, kl. 10.00. 

RISELLA 

Shell International Petroleum Company Limited, Shell Centre, London 
SE1 7NA, Englandi. 
Björn Árnason, Árni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 
Olíur og fituefni til iðnaðar (þó ekki matarolíur og feitiefni til matar 
eða loftnæmar olíur), smurefni, brennsluefni (hér með talin brennslu- 

efni fyrir hreyfla). 
4. 
  

Skrás. 1981, nr. 120. 

T 432/1980. 

Eigandi: 

Skráningard. 7. maí 1981. 

Tilkynnt 26. nóvember 1980, kl. 10.00. 

SHELL TURBO 

Shell International Petroleum Company Limited, Shell Centre, London 

SE1 7YNA, Englandi.
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Umboðsm: Björn Árnason, Árni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 
Vörur: Olíur og fituefni til iðnaðar (þó ekki matarolíur og feitiefni til matar 

eða loftnæmar olíur), smurefni, brennsluefni (hér með talin brennslu- 

efni fyrir hreyfla). 

  

Flokkur: 4. 

Skrás. 1981, nr. 121. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 433/1980. Tilkynnt 26. nóvember 1980, kl. 10.00. 

TEGULA 

Eigandi: Shell International Petroleum Company Limited, Shell Centre, London 

SEI1 7NA, Englandi. 
Umboðsm: Björn Árnason, Árni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 
Vörur: Olíur og fituefni til iðnaðar (þó ekki matarolíur og feitiefni til matar 

eða loftnæmar olíur), smurefni, brennsluefni (hér með talin brennslu- 

efni fyrir hreyfla). 

      

Flokkur: 4. 

Skrás. 1981, nr. 122. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 434/1980. Tilkynnt 26. nóvember 1980, kl. 10.00. 

TIVELA 

Eigandi: Shell International Petroleum Company Limited, Shell Centre, London 
SEI1 7NA, Englandi. 

Umboðsm: Björn Árnason, Árni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 
Vörur: Olíur og fituefni til iðnaðar (þó ekki matarolíur og feitiefni til matar 

eða loftnæmar olíur), smurefni, brennsluefni (hér með talin brennslu- 

efni fyrir hreyfla). 

  

Flokkur: 4. 

Skrás. 1981, nr. 123. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 435/1980. Tilkynnt 26. nóvember 1980, kl. 10.00. 

TORCULA 

Eigandi: Shell International Petroleum Company Limited, Shell Centre, London 
SE1 7NA, Englandi. 

Umboðsm: Björn Árnason, Árni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 
Vörur: Olíur og fituefni til iðnaðar (þó ekki matarolíur og feitiefni til matar 

eða loftnæmar olíur), smurefni, brennsluefni (hér með talin brennslu- 

efni fyrir hreyfla). 
Flokkur: 4. 
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Skrás. 1981, nr. 124. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 436/1980. Tilkynnt 26. nóvember 1980, kl. 10.00. 

THERMTA 

Eigandi: Shell International Petroleum Company Limited, Shell Centre, London 

SEI1 7NA, Englandi. 
Umboðsm: Björn Árnason, Árni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 

Vörur: Olíur og fituefni til iðnaðar (þó ekki matarolíur og feitiefni til matar 

eða loftnæmar olíur), smurefni, brennsluefni (hér með talin brennslu- 

efni fyrir hreyfla). 
Flokkur: 4. 
  

  

Skrás. 1981, nr. 125. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 410/1975. Tilkynnt 10. desember 1975, kl. 10.30. 

  

  

SILK 

FILTER TIPPED       GALLAHER LIMITED 

Eigandi: Gallaher Limited, 65 Kingsway, London, Englandi. 
Umboðsm.: Sigurjónsson á Thor s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Unnið og óunnið tóbak: efni til að reykja, sem seld eru sér eða blönduð 

tóbaki, en engin þeirra ætluð til lækninga; vörur fyrir reykingamenn 

í 34. flokki og eldspýtur. 

  

Flokkur: 34. 

Skrás. 1981, nr. 126. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 411/1975. Tilkynnt 10. desember 1975, kl. 10.30. 

SILK 

Eigandi: Gallaher Limited, 65 Kingsway, London, Englandi. 

Umboðsm.: Sigurjónsson á Thor s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Unnið og óunnið tóbak; efni til að reykja, sem seld eru sér eða blönduð 

tóbaki, en engin þeirra ætluð til lækninga; vörur fyrir reykingamenn 
í 34. flokki og eldspýtur. 

Flokkur: 34. 
  

B172
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Skrás. 1981, nr. 127. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 14/1976. Tilkynnt 13. janúar 1976, kl. 15.20. 

MALEKXIL 

Eigandi: A/S Ferrosan, Sydmarken 5, 2860 Sóborg, Danmörku. 
Umboðsm.: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 5. flokki. að undanskildum antacid-blöndum. 

Flokkur: 5. 

Skrás. 1981, nr. 128. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 295/1976. Tilkynnt 12. október 1976, kl. 11.11. 

INTERNATONAL 

Eigandi: Swix Sport International A/S, Joh. H. Andresensvei 5, Oslo, Noregi. 

Umboðsm.: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Öðinsgötu 4, 

Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í flokkum 25 og 28, nema baðföt og strandföt. 
Flokkar: 25, 28. 

Skrás. 1981, nr. 129. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 424/1978. Tilkynnt 27. október 1978, kl. 14.30. 

MAIZAMIL 

Eigandi: CSM/Honig Merkartikelen B.V., Lagedijk 3, Koog aan de Zaan, Hollandi. 
Umboðsm.: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR s.f.), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Mais sterkja (corn-flour), í 30. flokki. 
Flokkur: 30. 
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Skrás. 1981, nr. 130. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 451/1978. Tilkynnt 8. nóvember 1978, kl. 11.00. 

AIRAM 

Eigandi: Oy Airam Ab, Pursimiehenkatu 29-81, Helsingfors, Finnlandi. 

Umboðsm.: Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Rafmagnslampar og perur í 11. flokki. 
Flokkur: 11. 

    

Skrás. 1981, nr. 131. Skráningard. 7. maí 1981. 

T 95/1980. Tilkynnt 14. mars 1980, kl. 11.15. 

GEISLI 

Eigandi: Sól hf., Þverholti 19—-21, Reykjavík. 
Vörur: Drykkir og matvæli. 
Flokkar: 29, 30 og 32. 

  

Skrás. 1981, nr. 132. Skráningard. 8. júlí 1981. 

T 441/1980. Tilkynnt 28. nóvember 1980, kl. 12.40. 

ISMARK 

Eigandi: Gunnar H. Sigurgeirsson, Boðagranda 7, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 23. flokki og allar vörur í 25. flokki einkum ullarfatnaður. 
Flokkar: 23 og 25. 

  
  

Skrás. 1981, nr. 133. Skráningard. 8. júlí 1981. 

T 443/1980. Tilkynnt 2. desember 1980, kl. 14.30. 

Eigandi: RCA CORPORATION, 30 Rockefeller Plaza, New York, New York 10020, 

Bandaríkjunum. 
Umboðsm:  G. H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1337, Reykjavík. 
Vörur: Myndsegulkringlur og segulbandaspilarar og upptökutæki til að taka 

upp og spila myndsegulbönd og kringlur, hlutar og tæki fyrir það, þar 
með taldar myndsegulkringlur og myndsegulbönd, snældur, mynda- 
vélar og lokuð hljómflutningskerfi. 

Flokkur: 9. 
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Skrás. 1981, nr. 134. Skráningard. 8. júlí 1981. 

T 444/1980. Tilkynnt 2. desember 1980, kl. 14.30. 

POLYPHOS 

Eigandi: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Wittelsbacherplatz 2, 
8000 Múnchen 2, Þýskalandi. 

Umboðsm:  SIGURJÓNSSON é THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Lækningatæki og rafmagnslækningatæki, röntgentæki til lækninga, og 

hlutar til slíkra tækja. 

Flokkur: 10. 
  

Skrás. 1981, nr. 135. Skráningard. 8. júlí 1981. 

T 445,/1980. Tilkynnt 4. desember 1980, kl. 10.30. 

Eigandi: Félag farstöðvaeigenda á Íslandi, Síðumúla 2, Reykjavík. 
Þjónusta: Öll þjónusta í 35. 37. og 41. flokki. 
Flokkar: 35, 37 og ál. 

  
  

Skrás. 1981, nr. 136. Skráningard. 8. júlí 1981. 

T 448/1980. Tilkynnt 4. desember 1980, kl. 13.00. 

  

Eigandi: Jaeger Company Limited, Jaeger House, 57, Broadwick Street, London, 
Englandi. 

Umboðsm: Ragnar Ólafsson, hrl. Laugavegi 18, Reykjavík. 
Vörur: Ferðatöskur, buddur og veski. Fatnaðarvörur. 

Flokkar: | 18 og 25. 
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Skrás. 1981, nr. 137. Skráningard. 8. júlí 1981. 

T 449/1980. Tilkynnt 8. desember 1980, kl. 10.30. 

DECABANE 

Eigandi: Shell International Petroleum Company Limited, Shell Centre, London 

SE1 7NA, Englandi. 
Umboðsm: Björn Árnason, Árni Björnsson, Box 1034, Reykjavík. 
Vörur: Efni til að eyða skordýrum, lirfum, sveppum, plöntum og meindýrum; 

lindýrum og ormum (nematicides): sótthreinsandi efni til þess að eyða 
skaðlegum efnum í jarðveginum. 

    

Flokkur: 5. 

Skrás. 1981, nr. 138. Skráningard. 8. júlí 1981. 

T 450/1980. Tilkynnt 9. desember 1980, kl. 11.30. 

NOILLY PRAT 

Eigandi: ETABLISSEMENTS NOILLY PRAT £ Cie, 2, Boulevard Anatole de la 
Forge, MARSEILLE (Bouches du Rhone), Frakklandi. 

Umboðsm:  G.H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1337, Reykjavík. 
Vörur: Vín, brenndir drykkir og líkjörar. 
Flokkur: 33. 

  

  

Skrás. 1981, nr. 139. Skráningard. 8. júlí 1981. 

T 451/1980. Tilkynnt 9. desember 1980, kl. 11.30. 

RCA 

Eigandi: RCA CORPORATION, 30 Rockefeller Plaza, New York, New York 10020, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsm:  G.H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1837, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 9. flokki. 
Flokkur: 9. 

Skrás. 1981, nr. 140. Skráningard. 8. júlí 1981. 

T 452/1980. Tilkynnt 9. desember 1980, kl. 15.00. 

Eigandi: BAS LE BOURGET — ETABLISSEMENTS J. P. SALTIEL ET SES 
FILS, 02230 FRESNOY LE GRAND, Frakklandi.
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Umboðsm:  Faktor Company, Reykjavík. 
Vörur: Fatnaður, sérstaklega prjónavörur, sokkar og sokkabuxur. 
Flokkur: 25. 

Forgangsréttur er frá 29. október 1980. 

  

Skrás. 1981, nr. 141. Skráningard. 8. júlí 1981. 

T 454/1980. Tilkynnt 12. desember 1980, kl. 13.15. 

STAUR 

Eigandi: Sælgætisgerðin FREYJA s. f., Lindargötu 12—14, Reykjavík. 
Vörur: Vörur í 30. flokki. 
Flokkur: 30. 

  

Skrás. 1982, nr. 142. Skráningard. 8. júlí 1981. 

T 455,/1980. Tilkynnt 12. desember 1980, kl. 13.15 

HRÍS 

Eigandi: Sælgætisgerðin FREYJA s. f., Lindargötu 12— 14, Reykjavík. 
Vörur: Vörur í 30. flokki. 

Flokkur: 30. 

  

Skrás. 1981, nr. 143. Skráningard. 8. júlí 1981. 

T 456/1980. Tilkynnt 12. desember 1980, kl. 13.15. 

RÍS 

Eigandi: Sælgætisgerðin FREYJA s. f., Lindargötu 12— 14, Reykjavík. 
Vörur: Vörur í 30. flokki. 
Flokkur: 30. 

  

Skrás. 1981, nr. 144. Skráningard. 8. júlí 1981. 

T 457/1980. Tilkynnt 12. desember 1980, kl. 14.30. 

RHINOLA TOR 

Eigandi: Schering AG. D-1000 Berlin 65, Múllerstrasse 170—178 und Bergkamen, 

Þýskalandi. 
Umboðsm:  Lögfræðiskrifstofa Jóns N. Sigurðssonar, hrl., Guðmundur Jónsson, 

hdl., Tjarnargötu 10D, Reykjavík. 
Vörur: Tæki og áhöld fyrir skurðlækna, lyflækna, tannlækna og dýralækna. 
Flokkur: 10. 
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Skrás. 1981, nr. 145. Skráningard. 8. júlí 1981. 

T 458/1980. Tilkynnt 15. desember 1980, kl. 11.45. 

COLORFAST 

Eigandi: Max Factor £ Co., 1655 North McCadden Place, Hollywood, California, 
Bandaríkjunum. ? 

Umboðsm:  G. H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1337, Reykjavík. 
Vörur: Varalitir, varaglans (lip glosses), augnmálning (eye makeup), kinna- 

litir og roðar og snyrtivörur fyrir neglur. 
Flokkur: 3. 

Vörumerkið er skráð á grundvelli 29. gr. vörumerkjalaga, Telle-Quelle. 

Skrás. 1981, nr. 146. Skráningard. 8. júlí 1981. 

T 460/1980. Tilkynnt 19. desember 1980, kl. 11.00. 

BALDVIN £ ÞORVALDUR, söðlasmiðir. 

Eigandi: Björn Sigurðsson, Hlíðarvegi 21, Kópavogi. 
Vörur: Hnakkar. 
Flokkur: 18. 
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Skrás. 1981, nr. 147. Skráningard. 8. júlí 1981. 

T 459/1980. Tilkynnt 15. desember 1980, kl. 14.00. 

  

M 
MARKIÐ 

Eigandi: HEIÐRÚN s. f., Suðurlandsbraut 30, Reykjavík. 

Vörur: Allar vörur í 8. 9. 12. 18. 16. 18. 20. 21. 22. 24. 25. 27. 28. og 32. flokki. 

Flokkar: 8, 9, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28 og 32. 
  

Skrás. 1981, nr. 148. Skráningard. 8. júlí 1981. 

T 462/1980. Tilkynnt 22. desember 1980, kl. 11.00. 

MENICON 02 

Eigandi: Menicon Contact Lenses (UK) Limited, Ruxley Towers, Claygate, 

Esher, Surrey, Englandi. 
Umboðsm:  Faktor Company, Reykjavík. 

  

Vörur: Linsur; kontakt-linsur; gleraugu; gleraugnahulstur; hulstur fyrir 

kontakt-linsur, hlutar og tengihlutir því tilheyrandi. 

Flokkur: 9. 

Skrás. 1981, nr. 149. Skráningard. 8. júlí 1981. 

T 463/1980. Tilkynnt 22. desember 1980, kl. 11.00. 

SKYE 

Eigandi: SHATEL CORP., 2182 S. E. 17th Street, Fort Lauderdale, Florida, 

Bandaríkjunum. 
Umboðsm:  Faktor Company, Reykjavík. 

Vörur: Lystibátar. 
Flokkur: 12. 
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Skrás. 1981, nr. 150... Skráningard. 8. júlí 1981. 

T 464/1980. Tilkynnt 22. desember 1980, kl. 15.00. 

BRONCHOLATOR 

  

  

  

Eigandi: Schering AG. D-1000 Berlín 65, Múllerstrasse 170—178 und Bergkamen, 
Þýskalandi. 

Umboðsm: Guðmundur Jónsson, hdl, Tjarnargötu 10 D, Reykjavík. 
Vörur: Áhöld og tæki til skurðlækninga, lyflækninga, tannlækninga og dýra- 

lækninga. 
Flokkur: 10. 

Skrás. 1981, nr. 151.. Skráningard. 8. júlí 1981. 

T 466/1980. Tilkynnt 23. desember 1980, kl. 15.15. 

PACERS 

Eigandi: MARS, INCORPORATED, Westgate Park, 1651 Old Meadow Road, 
McLean, Virginia, Bandaríkjunum. 

Umboðsm:  SIGURJÖNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Sælgæti, kex og súkkulaði. 
Flokkur: 30. 

Skrás. 1981, nr. 152. Skráningard. 8. júlí 1981. 

T 467/1980. Tilkynnt 23. desember 1980, kl. 15.15. 

RIPPLE 

Eigandi: MARS, INCORPORATED, Westgate Park, 1651 Old Meadow Road, 
McLean, Virginia, Bandaríkjunum. 

Umboðsm:  SIGURJÓNSSON á THOR s. f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Sælgæti, kex og súkkulaði. 

Flokkur: 30. 

Skrás. 1981, nr. 153. Skráningard. 8. júlí 1981. 

T 468/1980. Tilkynnt 23. desember 1980, kl. 15.15. 

TOPIC 

Eigandi: MARS, INCORPORATED, Westgate Park, 1651 Old Meadow Road, 
McLean, Virginia, Bandaríkjunum. 

Umboðsm:  SIGURJÓNSSON £ THOR s. f., Óðinsgötu 4, Reykjavík.. 
Vörur: Sælgæti, kex og súkkulaði. 
Flokkur: 30. 
  

B 173
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Skrás. 1981, nr. 154. Skráningard. 8. júlí 1981. 

T 470/1980. Tilkynnt 23. desember 1980, kl. 15.15. 

IT'S FINGER LICKIN' GOOD 

Eigandi: HEUBLEIN, INC., Farmington, Connecticut 06032, Bandaríkjunum. 

Umboðsm:  SIGURJÓNSSON á“ THOR s. f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 29. flokki. 
Flokkur: 29. 

Skrás. 1981, nr. 155. Skráningard. 8. júlí 1981. 

T 472/1980. Tilkynnt 23. desember 1980, kl. 15.15. 

BEAULIEU 

Eigandi: HEUBLEIN, INC., Farmington, Connecticut 06032, Bandaríkjunum. 
Umboðsm:  SIGURJÓNSSON á“ THOR s. f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Vín. 
Flokkur: 33. 

Skrás. 1981, nr. 156. Skráningard. 8. júlí 1981. 

T 474/1980. Tilkynnt 23. desember 1980, kl.15.15. 

CONVOY 

Eigandi: Conklin Company, Inc., 4660 West 77th Street, Minneapolis, Minnesota 

55435, Bandaríkjunum. 
Umboðsm:  SIGURJÓNSSON á THOR s. f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 4. flokki. 
Flokkur: 4. 

Skrás. 1981, nr. 157. Skráningard. 8. júlí 1981. 

T 476/1980. Tilkynnt 24. desember 1980, kl. 11.45. 

CASITA 

Eigandi: Cockburn Smithes £ Co. Limited, 25, St. James's Square, London, S.W. 

1., Englandi. 
Umboðsm:  Faktor Company, Reykjavík. 
Vörur: Vín. 
Flokkur: 33. 
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Skrás. 1981, nr. 158. Skráningard. 8. júlí 1981. 

T 479/1980. Tilkynnt 30. desember 1980, kl. 14.45. 

  

  

Eigandi: THE POST OFFICE, 23 Howland Street, London WIP 6HQ, Englandi. 
Umboðsm:  SIGURJÓNSSON £ THOR s. f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Þjónusta: Upplýsinga- og samgönguþjónusta í 38. flokki. 
Flokkur: 38. 

Skrás. 1981, nr. 159. Skráningard. 8. júlí 1981. 

T 1/1981. Tilkynnt 2. janúar 1981, kl. 15.00. 

SKITTLES 

Eigandi: MARS, INCORPORATED, Westgate Park, 1651 Old Meadow Road, 

McLean, Virginia, Bandaríkjunum. 
Umboðsm:  SIGURJÓNSSON £ THOR s. f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Sælgæti, kex og súkkulaði. 
Flokkur: 30. 
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Skrás. 1981, nr. 160. Skráningard. 8. júlí 1981. 

T 3/1981. Tilkynnt 8. janúar 1981, kl. 13.15. 

  
Eigandi: Austurbakki h.f., Borgartúni 20, Reykjavík. 
Vörur: Allar. vörur í 25. flokki. 
Flokkur: 25. 

  

Skrás. 1981, nr. 161. Skráningard. 8. júlí 1981. 

T 4/1981. Tilkynnt 8. janúar 1981, kl. 13.15. 

ICEMAN 
Eigandi: Austurbakki h.f., Borgartúni 20, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 25. flokki. 
Flokkur: 23. 
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Skrás. 1981, nr. 162. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 265/1980. Tilkynnt 31. júlí 1980, kl. 11.00. 

  

lopware 
Eigandi: Topdata ApS, Hanne Nielsens Vej 8 A, 2840 Holte, Danmörku. 
Umboðsm:  SIGURJÓNSSON á THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur / Allar vörur í 9. flokki þar með talin tölvu-forrit, prentuð á kort, á 

þjónusta: böndum eða í handritum. 
Öll þjónusta í 42. flokki. 

Flokkar: 9 og 42. 

Merkið er skráð í litum. 
Discl.: Skráningin veitir ekki einkarétt á orðinu 

,„, TOPWARE““. 
  

Skrás. 1981, nr. 163. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 436/1979. Tilkynnt 21. desember 1979, kl. 14.00. 

    

EVITA 
Eigandi: RSO (Stage Productions) Limited, 67 Brook Street, London WI, 

Englandi. 
Umboðsm:  SIGURJÓNSSON á THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík.
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Vörur / 
Þjónusta: 

Flokkar: 

1380 

Bleikingarefni og aðrar efnablöndur til fata- og dúkaþvottar; efna- 
blöndur til hreingerninga, fægingar og blettahreinsunar ásamt slípiefn- 
um; sápa, ilmvörur (parfumerivörur); loftnæmar (æteriskar) olíur, 
efnablöndur til andlitssnyrtingar, hárvatn; efnablöndur til tannhirð- 
ingar. 

Áhöld og tæki, vísindaleg, siglingafræðileg, til landmælinga, raf- 
fræðileg (hér með talin loftskeytaáhöld og -tæki), til ljósmyndagerðar, 
til kvikmyndatöku og -sýninga og sjóntæki og -áhöld (optisk) ásamt 
tækjum og áhöldum til vigtunar, mælinga, merkjasendinga, eftirlits 
(kontrol), björgunar og kennslu; peninga- og spilapeningasjálfsalar; 
talvélar, skráningartæki í peningakassa og reiknivélar; slökkvitæki, 
hljómplötur og átekin segulbönd, filmur, filmulengjur og kvikmyndir, 
myndsegulbönd, útbúnaður fyrir mynd og hljómendurspilun svo og 
aukahlutar. 
Góðmálmar og málmblöndur úr þeim ásamt vörum úr góðmálmum eða 
vörur með húð úr góðmálmum (þó ekki hnifasmíðavörur, gafflar og 
skeiðar): gullsmíða- og gimsteinavörur, eðalsteinar; úr, klukkur og 
önnur áhöld til tímamælingar. 

Pappír og pappirsvörur, pappi og pappavörur; prentað mál, blöð og 
tímarit, bækur; bókbandsefni; ljósmyndir; pappírssalavörur, bindiefni 
til notkunar við pappírsframleiðslu; hlutir til notkunar fyrir listamenn; 
penslar; ritvélar og skrifstofuáhöld (þó ekki húsgögn); hlutir til leið- 
beininga og kennslu (þó ekki áhöld); spil; leturstafir; myndamót. 
Fatnaðarvörur, þar með talið stígvél, skór og inniskór. 

Uppeldis-, menntunar- og skemmtistarfsemi. 
3, 9, 14, 16, 25 og 41. 
  

Skrás. 1981, nr. 164. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 171/1980. 

Eigandi: 

Umboðsm: 

Vörur: 

Flokkur: 

Tilkynnt 7. maí 1980, kl. 13:30. 

LAIRD-PORTCH OF SCOTLAND 

Laird-Portch Fashions Limited, Kingsway, East Kilbride, Glasgow, 
Skotlandi. 
Ragnar Ólafsson. hrl., Laugavegi 18, Reykjavík. 
Fatnaðarvörur, þar með talið stígvél, skór og inniskór. 
25. 
Vörumerkið er skráð á grundvelli 29. gr. vörumerkjalaga, Telle-Quelle. 
  

Skrás. 1981, nr. 165. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 296/1980. 

Eigandi: 

Umboðsm.: 

Vörur: 

Flokkur: 

Tilkynnt 22. ágúst 1980, kl. 14.00. 

FLIPSTICKS 

Jovan, Inc., félag í Illinois, 875 North Michigan Avenue, Chicago, Hlinois 
60611, Bandaríki N-Ameríku. 
Faktor Company, Reykjavík. 
Varalitir. 
3. 

Vörumerkið er skráð á grundvelli 29. gr. vörumerkjalaga, Telle-Quelle. 
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Skrás. 1981, nr. 166. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 364/1980. Tilkynnt 14. október 1980, kl. 11.00. 

REVAL TRIUMPH 

Eigandi: Badische Tabakmanufaktur Roth-Hándle GmbH á Co., Industriehof 6, 

7630 Lahr/Schwarzwald, Þýskalandi. 
Umboðsm.:  FAKTOR COMPANY, Reykjavík. 
Vörur: Tóbaksvörur, sigarettupappir, vörur handa reykingamönnum, þ. e. 

kveikjarar, öskubakkar, eldspýtur, sigarettu-vefjuvélar og þjöppunar- 
vélar. 

Flokkur: 34. 

Forgangsréttur er frá 14. apríl 1980. 

  

Skrás. 1981, nr. 167. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 404/1980. Tilkynnt 12. nóvember 1980, kl. 15.00. 

ICELAND OG“ 
SEAS % 

Eigandi: Íslenska útflutningsmiðstöðin h/f, Eiríksgötu 19, Reykjavík. 
Vörur/ 
þjónusta: Allar vörur í 29. flokki og þjónusta í 35. flokki. 
Flokkar: 29. og 35. 

  

Skrás. 1981, nr. 168. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 411/1980. Tilkynnt 20. nóvember 1980, kl. 11.40. 

s„GRAN DUQUE DE ALBA““ 

Eigandi: ZOILO RUIZ MATEOS, S. A., Cervantes, 3, JEREZ DE LA FRONTERA 
(Cádiz), Spáni. 

Umboðsm:  SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Vín, brenndir drykkir, líkjörar og koníak. 
Flokkur: 3ð. 
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Skrás. 1981, nr. 169. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 412/1980. Tilkynnt 20. nóvember 1980, kl..11.40. 

,„;„ DON ZOIL0O““ 

Eigandi: ZOILO RUIZ MATEOS, S. A., Cervantes, 3, JEREZ DE LA FRONTERA 

(Cádiz), Spáni. 
Umboðsm:  SIGURJÓNSSON á THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Vín, brenndir drykkir og líkjörar. 
Flokkur: 33. 

Skrás. 1981, nr. 170. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 446/1980. Tilkynnt 4. desember 1980, kl. 11.30. 

Eigandi: 
Umboðsm: 
Vörur: 

Flokkur: 

  

RYOBI LTD., 762, Mesaki-Cho, Fuchu-Shi, Hiroshima-Ken, Japan. 

SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Viðar og málmvinnusluvélar og hlutar til þeirra, vinnsluvélar og 
hlutar til þeirra, rafdrifnar vinnsluvélar og hlutar til þeirra, litlar raf- 
drifnar allsherjar vinnsluvélar fyrir við, málm og byggingarefni, raf- 
drifnir heflar, rafmagns hraðvinnslulagnir, rafdrifnar borvélar, raf- 
drifnar höggborvélar, rafdrifnir hamrar fyrir steinsteypu, rafdrifnar 
skrúfvélar, rafdrifnar kvoðublöndunarvélar, rafdrifnar grófslipivélar, 

rafdrifnar slípivélar, rafdrifnar fægingarvélar, rafdrifnar fræsivélar, 
rafdrifnar snyrtingarvélár, rafdrifnar keðjusagir, rafdrifnar skurðsagir, 
rafdrifnar útskurðarsagir, rafheflar til að skera gróp og nót, rafdrifnar 
bandsagir, raftæki til að skera gróp og tungu, rafmagnskeðjusagir fyrir 
tungu og gróp. Rafdrifin heimilis-trésmiðasett, með framangreindum 
vélum .og tækjum. Þrýstiloftsvinnsluvélar og litlar allsherjar þrýsti- 
loftsvinnsluvélar fyrir við, málm og byggingarefni, þrýstiloftsgrófslípi- 
kringlur, þrýstiloftshöggborar, þrýstiloftsneglingarvélar, þrýstilofts- 
skrúfvélar, þrýstilofts-hverfisteinar og slípunarvélar, þrýstiloftsnóta- 
skerar, þrýstiloftsgrófslípivélar, þrýstiloftsfægivélar, þrýstilofts-bor- 
vélar, þrýstiloftsskerar fyrir skrúfuganga, þrýstilofts-hamrar, þrýsti- 
lofts-rekar og hlutar og tengi fyrir alla áðurnefnda hluta. 
7. 
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Skrás. 1981, nr. 171. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T. 461/1980. Tilkynnt 22. desember 1980, kl. 11.00. 

KROY 

Eigandi: Kroy Industries Inc., 1728 Gervais Avenue, St. Paul, Minnesota 55169, 

Bandaríkjunum. 
Umboðsm.: FAKTOR COMPANY, Reykjavík. 

Vörur: Allar vörur í 16. flokki. 

Flokkur: | 16. 

Skrás. 1981, nr. 172. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 465/1980. . . Tilkynnt 23. desember 1980, kl. 11.30. 

  

    

  

Eigandi: FELIX POSTIGO HERRANZ, S. A., Tres Casas, 6, CANTIMPALOS 

(Segovia), Spáni. j 

Umboðsm:  SIGURJÓNSSON á THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur:, Hundafóður. 

  

Flokkur: ðl. 

Skrás. 1981, nr. 173. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 469/1980. Tilkynnt 23. desember 1980, kl. 15.15. 

COLONEL SANDERS REGIPE 

  
  

Eigandi: ' HEUBLEIN, INC., Farmington, Connecticut 06032, Bandaríkjunum. 
Umboðsm:  SIGURJÓNSSON € THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 29. flokki. 
Flokkur: 29. 

Skrás. 1981, nr. 174. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 477/1980. Tilkynnt 30. desember 1980, kl. 14.15. 

PIVOT POINT 

Eigandi: Pivot. Point International, Inc. Chicago, Tllinois, Bandaríkjunum. 

Umboðsm: Axel Einarsson hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 

Vörur: Bækur, filmuræmur (filmstrips) og skuggamyndafilmuræmur (trans- 
parencies). 

Flokkar: 9 og 16. 

  

B174



  

  

  

Nr. 814. 1384 

Skrás. 1981, nr. 175. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 478/1980. Tilkynnt 30. desember 1980, kl. 14.45. 

SUREFIRE 

Eigandi: TURTLE WAX, INC., 5655 West 73rd Street, Chicago, Illinois, Banda- 
ríkjunum. 

Umboðsm:  SIGURJÓNSSON á“ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Limefni á þéttingar, þéttingarlögur á kælikerfi, kælivökvi á vélar, frost- 

eyðir fyrir framrúðu-úðara, efnasambönd til að finna leka í kælikerf- 
um, í kæliefni fyrir kælikerfi í tempruðum loftræstikerfum, frostvarnar- 

efni, efnasambönd til nota sem íblöndunarefni í kælikerfum og sveifar- 
húsum véla svo og eldneytiskerfum og hemlakerfum, til að hindra 
ryðmyndun svo og ryðvarnarefni. Efnasambönd til hreinsunar, skúr- 
unar og fægingar, efnasambönd til að fjarlægja feiti af vélum, upp- 
lausnarefni til þvotta á framrúðum, efnasambönd til að fjarlægja rispur, 
hreinsi- og bætingarefni, hreinsiefni fyrir kælikerfi, lofttemprara og 
blöndunga. Smurolíur og smurfeiti, efni til ræsingar véla, efnasambönd 
til blöndunar í smurningsefni véla og drifa til að bæta eiginleika smur- 
efnanna. 

Flokkar: 1,3 og 4. 

Skrás. 1981, nr. 176. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 5/1981. Tilkynnt 9. janúar 1981, kl. 14.15. 

TUFEL 

Eigandi: General Electric Company, Í River Road, Schenectady, New York, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsm: Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Silicone gúmmíblöndur, sem lagfærðar verða við hita í 1. fl. Silicone 

gúmmíblöndur og vörur gerðar úr þeim í 17. flokki. 
Flokkar: Í og 17. 

Skrás. 1981, nr. 177. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 7/1981. Tilkynnt 13. janúar 1981, kl. 11.50. 

CAMDEN 

Eigandi: RCA CORPORATION, 30 Rockefeller Plaza, New York, New York 

10020, Bandaríkjum N-Ameríku. 
Umboðsm:  G. H. Sigurgeirsson, P.O. Box 1337, 121 Reykjavík. 
Vörur: Kringlur og segulbönd til upptöku og endurspilunar á myndefni og/eða 

Flokkur: 

hljóm og snældur fyrir það. 
9. 
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Skrás. 1981, nr. 178. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 8/1981. Tilkynnt 13. janúar 1981, kl. 14.30. 

ICEMARK 

Eigandi: Neptunus hf., Tryggvagötu 2, 101 Reykjavík. 
Umboðsm:  Othar Örn Petersen hdl., Klapparstig 40, Reykjavík. 

Vörur/ 
þjónusta: Allar vörur í 29. flokki og umboðssala á sjávarafurðum. 

Flokkar: 29 og 42. 

  

Skrás. 1981, nr. 179. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 9/1981. Tilkynnt 13. janúar 1981, kl. 14.30. 

ICEMAR 

Eigandi: Neptunus h.f., Tryggvagötu 2. 101 Reykjavík. 
Umboðsm:  Othar Örn Petersen hdl., Klapparstíg 40, Reykjavik. 

Vörur / Allar vörur í 29. flokki og 
þjónusta: umboðssala á sjávarafurðum. 
Flokkar: 29 og 42. 

  

Skrás. 1981, nr. 180. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 11/1981. Tilkynnt 15. janúar 1981, kl. 13.45. 

PETCRAFT 

Eigandi: MARS, INCORPORATED, Westgate Park, 1651 Old Meadow Road, 

McLean, Virginia, Bandaríkjum N-Ameríku. 

Umboðsm:  SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Hálsbönd gegn flóm, bætiefni í fæði, fjörefni, efnasambönd til dýra- 

lækninga. 
Fatnaður, hálsbönd, taumar, múlbönd, aktygi, leðurmélar, beisli, allt 

fyrir gæludýr. 
Leikföng og leiktæki fyrir gæludýr og fugla. 
Dýrafóður, einnig fyrir fugla, fiska og kettlinga, bætiefni í fóðurvörur 
handa dýrum. 

Flokkar: 5, 18, 28 og 31. 
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Skrás. 1981, nr. 181. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 12/1981. Tilkynnt 16. janúar 1981, kl. 11.30. 

ISPAN HF. 

ELSTA STARFANDI GLERVERKSMIÐJA LANDSINS 

  

  

            

Eigandi: ÍSPAN hf., Smiðjuvegi 7, Kópavogi. 
Vörur/ Allar vörur í 17., 19. og 21. flokki, speglar í 20. flokki. 

þjónusta: Þjónusta í 37. flokki. 
Flokkar: 17, 19, 20, 21 og 37. 
  

Skrás. 1981, nr. 182. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 13/1981. Tilkynnt 16. janúar 1981, kl. 13.15. 

SALOMON 

Eigandi: Etablissements Francois Salomon et fils, Société Anonyme, chemin de 

la prairie prolonge B.P. 454, 74011 ANNECY Cedex, Frakklandi. 
Umboðsm:  SIGURJÓNSSON á THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 25. flokki, einkum skíðaskór, skíðagönguskór, skóhlífar, 

fóður fyrir stígvél, fjallgöngu- og skíðafatnaður, hanskar og húfur. 
Allar vörur í 28. flokki, einkum skíðabindingar, skíði, skíðastafir, 
skíðahemlar, tæki til að eyða núningi og skíðavax. 

Flokkar: 25 og 28. 
  

Skrás. 1981, nr. 183. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 14/1981 Tilkynnt 19. janúar 1981, kl. 10.15. 

$regja 

Eigandi: FREYJA HF., Lindargötu 12—14, Pósthólf 94, 121 Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 30. flokki. 
Flokkur: 30. 
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Skrás. 1981, nr. 184. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 16/1981. Tilkynnt 20. janúar 1981, kl. 11.30. 

DEGAFLOOR 

  

  

Eigandi: Degussa Aktiengesellschaft, Weissfrauenstrasse 9, D-6000 Frankfurt/ 

Main, Þýskalandi. 
Umboðsm:  SIGURJÓNSSON £“ THOR s.f., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík. 

Vörur: Metakryl-kvoða til að þekja gólf og veggi og til að þekja mannvirki úr 

málmi. 

Flokkur: 19. 

Skrás. 1981, nr. 185. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 17/1981. Tilkynnt 20. janúar 1981, kl. 11.30. 

BALISTO 

Eigandi: MARS, INCORPORATED, Westgate Park, 1651 Old Meadow Road, 

McLean, Virginia, Bandaríkjunum. 

Umboðsm:  SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík. 

Vörur: Sælgæti, súkkulaði og kex. 

Flokkur: 30. 

Skrás. 1981, nr. 186. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 18/1981. Tilkynnt 20. janúar 1981, kl. 11.30. 

BLOSSOM 

Eigandi: MARS, INCORPORATED, Westgate Park, 1651 Old Meadow Road, 

; McLean, Virginia, Bandaríkjunum. 

Umboðsm:  SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík. 

Vörur: Sælgæti, súkkulaði og kex. 

Flokkur: 30. 
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Skrás. 1981, nr. 187. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 19/1981. Tilkynnt 26. janúar 1981, kl. 14.50. 

Eigandi: UNCLE BEN'S INC., 13000 Westheimer, Houston, Texas, Banda- 
ríkjunum. 

Umboðsm:  SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík. 
Vörur: Hrísgrjón og tilbúnar fæðutegundir úr hrísgrjónum eða sem innihalda 

hrísgrjón. 
Flokkur: 30. 

Merkið er skráð í litum. 

Skrás. 1981, nr. 188. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 21/1981. Tilkynnt 26. janúar 1981, kl. 14.50. 

ELT-8 

Eigandi: Johnson £ Johnson, 501 George Street, New Brunswick, New Jersey, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsm:  G. H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1337, 121 Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í flokkum 9 og 10, sérstaklega blóðfrumuteljarar til nota á 

rannsóknarstofum, til sjúkdómsgreininga blóðsjúkdóma. 
Flokkar: 9 og 10. 
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Skrás. 1981, nr. 189. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 22/1981. Tilkynnt 26. janúar 1981, kl. 14.50. 

CYTOFLUOROGRAF 

Eigandi: Johnson £ Johnson, 501 George Street, New Brunswick, New Jersey, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsm:  G. H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1337, 121 Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í flokkum 9 og 10, sérstaklega áhald til nota á rannsóknar- 

stofum til grein'ngar á mannlegum frumum. 
Flokkar: 9 og 10. 

  

Skrás. 1981, nr. 190. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 24/1981. Tilkynnt 26. jan. 1981, kl. 14.50. 

ORTHO SPECTRUM II 

Eigandi: Johnson £ Johnson, 501 George Street, New Brunswick, New Jersey, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: G.H. Sigurgeirsson, P.O. Box 1337, 121 Reykjavík. 
Vörur: Áhald til nota í rannsóknarstofum til greiningar á mannlegum frumum. 
Flokkar: 9 og 10. 

  

Skrás. 1981, nr. 191. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 25/1981. Tilkynnt 26. jan. 1981, kl. 14.50. 

LYSAC 

Eigandi: Johnson £ Johnson, 501 George Street, New Brunswick, New Jersey, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: G.H. Sigurgeirsson, P.O. Box 1337, 121 Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í flokki 1, sérstaklega efnasambönd til efnagreiningar í 

sjálfvirkum blóðfrumuteljurum á rannsóknarstofum, til sjúkdóms- 
greiningar. 

Flokkur: 1. 
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Skrás. 1981, nr. 192. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 26/1981. ii Tilkynnt 26. jan. 1981, kl. 14.50. 

ISOLAC 

Eigandi: Johnson á Johnson, 501 George Street, New Brunswick, New Jersey, 

Bandaríkjunum. 
Umboðsm.: G.H. Sigurgeirsson, P.O. Box 1337, 121 Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í flokki 1, sérstaklega efnasambönd til efnarannsókna og 

þynningarefni notuð í rannsóknarstofum í sjálfvirkum blóðfrumutelj- 
urum við sjúkdómsgreiningar. 

Flokkur: 1. 

  

Skrás. 1981, nr. 193. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 28/1981. Tilkynnt 27. jan. 1981, kl. 14.45. 

DELFIN 

Eigandi: Era Watch Co. Limited C. Rúefli-Flury á Co., Zukunftstrasse 44, 
Biel, Sviss. 

Umboðsm.: G.H. Sigurgeirsson, P.O. Box 1337, 121 Reykjavík. 
Vörur: Úr og hlutar til þeirra. 
Flokkur: 14. 

  

Skrás. 1981,:nr. 194. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 29/1981. Tilkynnt 30. janúar 1981, kl. 12.30. 

  

            
                                                        

      
Eigandi: Unilever Limited, Port Sunlight, Wirral, Cheshire, Englandi. 
Umboðsm.: Ágúst Fjeldsted hrl., Ingólfsstræti 5, Rvík. 
Vörur: Þvottaefni; bleikingarefni talin upp í 8. fl.; efni og efnasamsetningar 

til hvers konar fataþvottar; efnablöndur til hreingerninga, fæginga, 
skúringa og hreinsunar; sápur, snyrtiefni án lyfja, ilmvötn og fegr- 
unarmeððl. 

Flokkur: 3. 
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Skrás. 1981, nr. 195. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T. 31/1981. Tilkynnt 2. febr. 1981, kl. 14.00. 

STENEK 

Eigandi: STENI A/S, Steinsholt, Noregi. 
Umboðsm.: SIGURJÓNSSON á THOR sf., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 19. og 27. flokki. 
Flokkar: 19 og 27. 

  

Skrás. 1981, nr. 196. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 33/1981. Tilkynnt 4. febr. 1981, kl. 11.15. 

ARC 

Eigandi: Skifabrik Alois Rohrmoser, A-5602 Wagrain, Austurríki, Markt 44. 
Umboðsm.:  Faktor Company, Reykjavík. 
Vörur: Töskur úr leðri, töskur úr gerviefnum eða öfnum efnum; ferðatöskur, 

skíðaskópokar, skjalatöskur, veiðitöskur, hlífar og hulstur fyrir skíði, 

hlífar fyrir skíðabindingar. Fatnaður, þar með talinn skófatnaður; 
íþróttafatnaður, skíðaskór; húfur, peysur, anórakar, skíðabuxur, 

hanskar, æfingagallar, íþróttabolir. 
Íþrótta-, leikfimis- og leiktæki; skíði, skíðasleðar, flatsleðar og skíða- 

- stafir, hlífar og hulstur fyrir skíði, hlífar fyrir skíðabindingar. 
Flokkar: 18, 25 og 28. 

  

  

Skrás. 1981, nr. 197. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 35/1981. Tilkynnt 6. febr. 1981, kl. 13.15. 

Eigandi: A/S MOWI, Strandveien 26 a, Laksevág, Bergen, Noregi. 
Umboðsm.: G.H. Sigurgeirsson, P.O. Box 1337, 121 Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 29. flokki. 
Flokkur: 29. 

  

B175
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Skrás. 1981, nr. 198. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 34/1981. Tilkynnt 4. febr. 1981, kl. 14.15. 

ARCTIC 

Eigandi: A/S Hygæa Kristensen-Elsges Farve- og Lakfabriker, Gasværksvej 30, 
9100 Aalborg, Danmörku. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON á THOR sf., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík. 

  

Vörur: Allar vörur í 2. flokki. 
Flokkur: 2. 

Skrás. 1981, nr. 199. Skránngard. 14. ágúst 1981. 

T 36/1981. Tilkynnt 17. febr. 1981, kl. 12.00. 

HERSHEY'S 

Eigandi: HERSHEY FOODS CORPORATION, Hershey, Pennsylvania 17033, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON á THOR sf., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í flokkunum: 5, 29, 30, 31 og 32. 
Flokkar: 5, 29, 30, 31 og 32. 

  

Skrás. 1981, nr. 200. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 37/1981. Tilkynnt 17. febr. 1981, kl. 12.00. 

þ Hershey 

Eigandi: HERSHEY FOODS CORPORATION, Hershey, Pennsylvania 17033, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON á THOR sf., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í flokkunum: 5, 29, 30, 31 og 32. 
Flokkar: 5, 29, 30, 31 og 32. 
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Skrás. 1981, nr. 201. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 38/1981. Tilkynnt 17. febr. 1981, kl. 12.00. 

Eigandi: HERSHEY FOODS CORPORATION, Hershey, Pennsylvania 17033, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON á THOR sf., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í flokkunum: 5, 29, 30, 31 og 32. 

Flokkar: 5, 29, 30, 31 og 32. 

  

Skrás. 1981, nr. 202. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 39/1981. Tilkynnt 17. febr. 1981, kl. 12.00. 

KISSES 

Eigandi: HERSHEY FOODS CORPORATION, Hershey, Pennsylvania 17033, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON á THOR sf., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 30. flokki. 
Flokkur: 30. 

  

Skrás. 1981, nr. 203. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 40/1981. Tilkynnt 17. febr. 1981, kl. 12.00. 

  

Eigandi: HERSHEY FOODS CORPORATION, Hershey, Pennsylvania 17033, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR sf., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 30. flokki. 
Flokkur: 30. 
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Skrás. 1981, nr. 204. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T: 41/1981. Tilkynnt 17. febr. 1981, kl. 12.00. 

Eigandi: HERSHEY FOODS CORPORATION, Hershey, Pennsylvania 17033, 

Bandaríkjunum. 
Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR sf., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 30. flokki. 
Flokkur: 30. 

Skrás. 1981, nr. 205. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 42/1981. Tilkynnt 18. febr. 1981, kl. 11.30. 

TONNA TAK 

Eigandi: Tæknimiðstöðin hf., Smiðjuvegi 66, Kópavogi. 
Umboðsm.: Guðmundur Jónsson, Tjarnargötu 10D, Reykjavík. 
Vörur: Lím. 
Flokkur: 1. 

Skrás. 1981, nr. 206. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 43/1981. Tilkynnt 18. febrúar 1981, kl. 14.15. 

Eigandi: AKTIEBOLAGET ASTRA, S-151 85 SÖDERTÁLJE, Svíþjóð. 
Umboðsm:  SIGURJÓNSSON á“ THOR, Óðinsgötu 4 101 Reykjavík. 
Vörur/ Prentað mál; blöð og tímarit; bækur, ljósmyndir; fræðslu og kennslu- 
þjónusta: sögn (þó ekki tæki). 

Upplýsingastarfsemi varðandi læknisfræðileg efni og lyf á sýningum, 
þingum og öðrum slíkum fundum. 

Flokkar: 16 og 42. 
 



1395 Nr. 814. 

  

  

Skrás. 1981, nr. 207. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 46/1981. Tilkynnt 19. febrúar 1981, kl. 14.45. 

SUZI-WAN 

Eigandi: MARS, INCORPORATED, Westgate Park, 1651 Old Meadow Road, 
McLean, Virginia, Bandaríkjunum. 

Umboðsm:  SIGURJÓNSSON á THOR, Óðinsgötu 4 101 Reykjavík. 
Vörur: Tilbúið snarl og máltíðir í 29. flokki. 

Tilbúið snarl og máltíðir í 30. flokki. 
Flokkar: 29 og 30. 

Skrás. 1981, nr. 208. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 50/1981. Tilkynnt 19. febrúar 1981, kl. 14.45. 

Eigandi: Nordisk Fjerfabrik Aktieselskah, 4, Gittervej, Frihavnen, DK 2100 
Kaupmannahöfn Á, Danmörku. 

Umboðsm:  SIGURJÓNSSON á THOR, Óðinsgötu 4 101 Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 20. flokki, þar með taldir púðar stoppaðir með fjöðrum, 

dún, eða öðrum ítroðningi (fyldemateriale), svefnpokar, madressur, 
göngu-dýnur (rulle-madresser þ. e. einangrunardýnur fyrir fjall- 
göngumenn). 
Allar vörur í 24. flokki, þar með taldar dýnur og teppi stoppaðar með 
fjöðrum, dún eða öðrum itroðningi, sængurfatnaður, rúm- og borð- 
teppi, ofin efni, gluggatjöld og gluggatjaldaefni, vefnaðarvörur (ekki 
upp taldar í öðrum flokkum). 

Flokkar: 20 og 24. 
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Skrás. 1981, nr. 209. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 48/1981. Tilkynnt 19. febrúar 1981, kl. 14.45. 

OROBRONZE 

Eigandi: CENTRE DE RECHERCHE D'APPLICATIONS PHARMACEUTIQUES 
LABORATOIRES APPLIPHARM, 77, Avenue des Champs Elysées, 
15008 PARIS, Frakklandi. = 

Umboðsm:  SIGURJÓNSSON á THOR, Óðinsgötu 4 101 Reykjavík. 
Vörur: Efni til inntöku til þess að gera húðina brúna. 
Flokkar: 3 og 5. 

Skrás. 1981, nr. 210. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 49/1981. Tilkynnt 19. febrúar 1981, kl. 14.45. 

Eigandi: AKTIEBOLAGET ASTRA, S-151 85 SÖDERTÁLJE, Svíþjóð. 
Umboðsm:  SIGURJÓNSSON á THOR, Óðinsgötu 4 101 Reykjavík. 
Vörur: Lyfjaefni. 
Flokkur: 5. 

Skrás. 1981, nr. 211. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 60/1981. Tilkynnt 24. febrúar 1981, kl. 10.30. 

BEAUTY DREAM 

Eigandi: Cosmetique Sans Soucis GmbH, 7570 Baden-Baden, im Rosengarten, 
V.-Þýsklandi. 

Umboðsm: Guðmundur Jónsson, hdl., Tjarnargötu 10, Reykjavík. 
Vörur: Efni og vörur til líkams- og andlitssnyrtingar, sápur og ilmvötn. 
Flokkur: 3. 
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Skrás. 1981, nr. 212. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 63/1981. Tilkynnt 2. mars 1981, kl. 14.15. 

Eigandi: Haraldur J. Hamar, ritstjóri, Stóragerði 27, 108 Reykjavík. 
Þjónusta: Útgáfustarfsemi. 
Flokkur: 3ð. 

Skrás. 1981, nr. 213. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 66/1981. Tilkynnt 3. mars 1981, kl. 15.00. 

  

Eigandi: Þórður Pétursson og Orri Vigfússon, Snælandi 4, Reykjavík. 
Vörur: Fatnaður og íþróttavörur. 
Flokkar: 25 og 28. 
  

Skrás. 1981, nr. 214. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 64/1981. Tilkynnt 3. mars 1981, kl. 14.30. 

SEBRING 

Eigandi: The Seven-Up Company, 121 South Meramec, St. Louis, Missouri 
63105, Bandaríkjunum. 

Umboðsm:  SIGURJÓNSSON £ THOR, Óðinsgötu 4 101 Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 32. flokki. 
Flokkur: 32. 
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Skrás. 1981, nr. 215. Skráningard. 14. ágúst 1981. 

T 68/1981. j Tilkynnt 4. mars 1981, kl. 18.80. 

„OLD CHAP“ 

Eigandi: Joaquin SAFZ MERINO, Avda. 18 de Julio, 45 MONCADA (Valencia), 
Spáni. 

Umboðsm:  SIGURJÓNSSON á“ THOR, Óðinsgötu 4 101 Reykjavík. 
Vörur: Fatnaður, buxur, jakkar, klæðnaður, gallaklæðnaður og skófatnaður. 
Flokkur: 25. 

  

Skrás. 1981, nr. 216. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 76/1981. Tilkynnt 12. mars 1981, kl. 10.15. 

GLAUCADRINE 

Eigandi: Laboratories Merck Sharp £ Dohme-Chibret, 3 Avenue Hoche, 75008 
París, Frakklandi. 

Umboðsm.: Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Vörur: Allar vörur í 5. flokki. 
Flokkur: 5. 

Skrás. 1981, nr. 217. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 77/1981. Tilkynnt 12. mars 1981, kl. 10.15. 

GLAUCOSTAT 

Eigandi: Laboratories Merck Sharp £ Dohme-Chibret, 3 Avenue Hoche, 75008 

París, Frakklandi. 

Umboðsm.: Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 5. flokki. 
Flokkur: 5. 

  

Skrás. 1981, nr. 218. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 78/1981. Tilkynnt 12. mars. 1981, kl. 10.15. 

DACRINE 

Eigandi: Laboratories Merck Sharp £ Dohme-Chibret, 3 Avenue Hoche, 75008 
París, Frakklandi. 

Umboðsm.: Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 5. flokki. 
Flokkur: 5. 
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Skrás. 1981, nr. 219. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 79/1981. Tilkynnt 12. mars 1981, kl. 11.30. 

EQUAL 

Eigandi: G. D. Searle £ Co., Skokie, Illinois 60076, Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: FAKTOR COMPANY, Reykjavík. 

Vörur: Allar vörur í 1. flokki. 

Flokkur: 1. 

Skrás. 1981, nr. 220. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 82/1981. Tilkynnt 16. mars 1981, kl. 14.00. 

LEO 

Eigandi: LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. A/S (LOVENS KEMISKE 
FABRIK PRODUCTIONSAKTIESELSKAB), DK-2750 Ballerup, Dan- 

mörku. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 10. flokki. 
Flokkur: 10. 

  

Skrás. 1981, nr. 221. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 83/1981. Tilkynnt 17. mars 1981, kl. 14.00. 

oo 

Eigandi: RCA CORPORATION, 30 Rockefeller Plaza, New York, New York 
10020, Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: G. H. Sigurgeirsson, P.O. Box 1337, 121 Reykjavík. 
Vörur: Kringlur og bönd, til upptöku og endurspilunar á sjónvarps- og/eða 

hljómefni og hylki til þeirra. 
Flokkur: 9. 

    

B176
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Skrás. 1981, nr. 222. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 85/1981. Tilkynnt 19. mars 1981, kl. 14.45. 

ristian 10r 
Eigandi: CHRISTIAN DIOR, 30 Avenue Montaigne, 75008 Paris, Frakklandi. 
Umboðsm.: FAKTOR COMPANY, Reykjavík. 
Vörur: Allar fatnaðarvörur, þar með talið stígvél, skór og inniskór. 
Flokkur: 25. 

  

  

  

Skrás. 1981, nr. 223. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 86/1981. Tilkynnt 19. mars 1981, kl. 14.45. 

SCULPTURA 

Eigandi: Jovan, Inc., 875 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: FAKTOR COMPANY, Reykjavík. 
Vörur: Ilmvötn fyrir konur, kölnarvötn og handsápur. 
Flokkur: 3. 

Skrás. 1981, nr. 224. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 87/1981. Tilkynnt 19. mars 1981, kl. 14.45. 

JOVAN DIAL-A-TAN 

  

Eigandi: Jovan, Inc., 875 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, 
Umboðsm.: FAKTOR COMPANY, Reykjavík. 
Vörur: Sólkremsáburður. 
Flokkur: 3. 

Skrás. 1981, nr. 225. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 88/1981. Tilkynnt 19. mars 1981, kl. 14.45. 

ANDRON 

Eigandi: Jovan, Inc., 875 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: FAKTOR COMPANY, Reykjavík. 
Vörur: Kölnarvötn fyrir karlmenn og konur. 
Flokkur: 3. 
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T 89/1981. Tilkynnt 20. mars 1981, kl. 11.30. 

Skrás. 1981, nr. 226. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

RAIDER 

Eigandi: MARS, INCORPORATED, Westgate Park, 1651 Old Meadow Road, 

McLean, Virginia, Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Matvörur og efni í mat, þar með talið sælgæti, kex og súkkulaði í 30. 

flokki. 
Flokkur: 30. 

Skrás. 1981, nr. 227. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 90/1981. Tilkynnt 20. mars 1981, kl. 11.30. 

COMBOS 

Eigandi: MARS, INCORPORATED, Westgate Park, 1651 Old Meadow Road, 
McLean, Virginia, Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Matvörur og efni í mat, þar með talið bragðbætt hrökkbrauð, korn- 

matur, brauð, kex, kökur, sætabrauð og sælgæti; súkkulaði í 30. flokki. 

Flokkur: 30. 

Skrás. 1981, nr. 228. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 91/1981. Tilkynnt 20. mars 1981, kl. 11.30. 

JOLINA 

Eigandi: MARS, INCORPORATED, Westgate Park, 1651 Old Meadow Road, 
McLean, Virginia, Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Matvæli og efni í mat, þar með talið sælgæti í 30. flokki. 
Flokkur: 30. 

Skrás. 1981, nr. 229. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 92/1981. Tilkynnt 20. mars 1981, kl. 11.30. 

SPRINT 

Eigandi: MARS, INCORPORATED, Westgate Park, 1651 Old Meadow Road, 

McLean, Virginia, Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Sælgæti, kökur og kex í 30. flokki. 
Flokkur: 30. 
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Skrás. 1981, nr. 230. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 95/1981. Tilkynnt 23. mars 1981, kl. 11.30. 

TURBULENCES 

Eigandi: REVILLON société anonyme, 42, Rue de la Boétie, PARIS, Frakklandi. 
Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Ilmvörur, fegrunarvörur, sápur, farði, ilmolíur, snyrtivörur, hármeðöl 

(ekki lyf), tannhirðingarvörur í 3. flokki. 

Flokkur: 3. 

Skrás. 1981, nr. 231. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 96/1981. Tilkynnt 24. mars 1981, kl. 10.45. 

RIDAURA 

Eigandi: SMITHKLINE CORPORATION, 1500 Spring Garden Street, Philadel- 
phia, PA, Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: FAKTOR COMPANY, Reykjavík. 

  

  

Vörur: Allar vörur í 5. flokki. 
Flokkur: 5. 

Skrás. 1981, nr. 232. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 97/1981. Tilkynnt 24. mars 1981, kl. 11.15. 

SUPROL 

Eigandi: Johnson £ Johnson, 501 George Street, New Brunswick, New Jersey, 

Bandaríkjunum. 
Umboðsm.:  G. H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1337, 121 Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 5. flokki, einkum lyfja-, dýralækninga- og heilsufræðileg 

efnasambönd. 
Flokkur: 5. 

Skrás. 1981, nr. 233. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 98/1981. Tilkynnt 25. mars 1981, kl. 14.50. 

(11 D E Cc Cc A .„, 

Eigandi: THE DECCA RECORD COMPANY LIMITED, 1 Rockley Road, London 

W14 ODL, Stóra-Bretlandi. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Áteknar myndplötur (carriers) og bönd með hljóði eða mynd. Fræðslu- 

og kennsluefni (ekki tæki), prentað mál. 
Flokkar: 9 og 16. 

Forgangsréttur er frá 7. október 1980. 
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T 101/1981. Tilkynnt 25. mars 1981, kl. 15.00. 

Skrás. 1981, nr. 234. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

SPÚLI 

Eigandi: Efnaverksmiðjan Sjöfn, Glerárgötu 28, Akureyri. 
Vörur: Efnablöndur til hreingerninga o.fl. Hreinlætis- og snyrtivörur. 

Flokkur: 3. 

Skrás. 1981, nr. 235. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 102/1981. Tilkynnt 25. mars 1981, kl. 15.00. 

FANTUR 

Eigandi: Efnaverksmiðjan Sjöfn, Glerárgötu 28, Akureyri. 
Vörur: Efnablöndur til hreingerninga, hreinlætis- og snyrtivörur. 
Flokkur: 8. 

Skrás. 1981, nr. 236. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 103/1981. Tilkynnt 25. mars 1981, kl. 15.00. 

FLOTT 

Eigandi: Efnaverksmiðjan Sjöfn, Glerárgötu 28, Akureyri. 
Vörur: Lökk og málningarvörur. 
Flokkur: 2. 

Skrás. 1981, nr. 237. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 104/1981. Tilkynnt 25. mars 1981, kl. 15.00. 

SANDTEKX 

Eigandi: Efnaverksmiðjan Sjöfn, Glerárgötu 28, Akureyri. 
Vörur: Lökk og málningarvörur. 
Flokkur: 2. 
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Skrás. 1981, nr. 238. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 105/1981. - Tilkynnt 26. mars 1981, kl. 14.45. 

Eigandi: Sportswear International S.p.a., Via Po 40/41, THIENE (Vicenza), Ítalíu. 
Umboðsm.: FAKTOR COMPANY, Reykjavík. 
Vörur: Sápur, ilmvörur, ilmolíur, snyrtivörur. Gimsteinar, eðalsteinar og góð- 

málmar. Belti, hanskar, golftreyjur, peysur, sjöl (ekki stykkjavara), 
sokkar, húfur og fitjar, allt prjónafatnaður; buxur, pils, vinnusloppar, 
yfirfrakkar, skyrtur, jakkaföt, jakkar, baðföt, stígvél, klossar, skór, 

sandalar og sokkabönd. Tóbak, óunnið eða unnið, reykingamannavörur, 
eldspýtur. 

Flokkar: 3, 14, 25 og 34. 

Merkið er skráð í litum. 

Skrás. 1981, nr. 239. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 106/1981. Tilkynnt 30. mars 1981, kl. 14.15. 

DRYLOK 

Eigandi: United Gilsonite Laboratories, Jefferson Avenue and New York Street, 
Scranton, Pennsylvania 18501, Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 2. flokki. 
Flokkur: 2. 
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Skrás. 1981, nr. 240. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 107/1981. Tilkynnt 30. mars 1981, kl. 14.15. 

Eigandi: GENERALE BISCUIT, 4 et 6 rue Edouard Vaillant, ATHIS-MONS 
(Essonne), Frakklandi. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Kaffi, te, kakó, súkkulaði, sykur, hrísgrjón, tapioka, sagógrjón, gervi- 

kaffi; mjöl og matvörur úr korni; brauð, kex, kökur, sætabrauð og 

sælgæti, ís til matar; hunang, siróp; ger, lyftiduft; salt, sinnep; pipar, 
edik, sósur; krydd; ís. 

Flokkur: 30. 

Forgangsréttur er frá 14. nóvember 1980. 

  

Skrás. 1981, nr. 241. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 108/1981. Tilkynnt 31. mars 1981, kl. 14.30. 

ISMARK 

Eigandi: Gunnar H. Sigurgeirsson, Boðagranda 7, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 29. flokki. 
Flokkur: 29. 

  

Skrás. 1981, nr. 242. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 111/1981. Tilkynnt 2. apríl 1981, kl. 15.00. 

LONGO-VITAL 

Eigandi: Flemming Nórgaard Longo Vital ApS, Nýrregade 13, 1165 Kaupmanna- 
höfn K, Danmörku. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 5. og 29. flokki. 
Flokkar: 5 og 29. 
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Skrás. 1981, nr. 243. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 112/1981. Tilkynnt 2. apríl 1981, kl. 15.00. 

LONGOSAN 

Eigandi: Flemming Nórgaard Longo Vital ApS, Nórregade 13, 1165 Kaupmanna- 
höfn K, Danmörku. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 5. og 29. flokki. 
Flokkar: 5 og 29. 
  

Skrás. 1981, nr. 244. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 113/1981. Tilkynnt 3. apríl 1981, kl. 13.30. 

REUMACILLIN | 

Eigandi: A/S GEA FARMACEUTISK FABRIK (GEA LTD. PHARMACEUTICAL 
MANUFACTURING COMPANY), 89 Holger Danskesvej, 200 Kaup- 
mannahöfn F, Danmörku. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON á THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Vörur: Allar vörur í 5. flokki. 
Flokkur: 5. 

Skrás. 1981, nr. 245. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 117/1981. Tilkynnt 7. apríl 1981, kl. 10.45. 

TENESOR | 

Eigandi: Schering AG., D-1000 Berlin 65, Muellerstrasse 170—178 und Bergkamen, 
V-Þýskalandi. 

Umboðsm.: Lögfræðiskrifstofa Jón N. Sigurðsson, hrl., Guðmundur Jónsson, hdl., 
Tjarnargötu 10D, Reykjavík. 

Vörur: Lyfjafræðileg framleiðsla, þ.e. hjarta- og blóðrásarlyf. 
Flokkur: 5. 

    
  

Skrás. 1981, nr. 246. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 118/1981. Tilkynnt 7. apríl 1981, kl. 10.45. 

DOPERGIN 

Eigandi: Schering AG., D-1000 Berlin 65, Muellerstrasse 170—178 und Bergkamen, 
V-Þýskalandi. 

Umboðsm.: Lögfræðiskrifstofa Jón N. Sigurðsson, hrl., Guðmundur Jónsson, hdl., 
Tjarnargötu 10, Reykjavík. 

Vörur: Lyf og lyfjaefni til heilsuverndar. 
Flokkur: 5. 
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Skrás. 1981, nr. 247. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 122/1981. Tilkynnt 8. apríl 1981, kl. 14.45. 

M-TORK 

Eigandi: Asiaco h/f, Vesturgötu 2, Reykjavík. 
Vörur: Handþurrkur úr pappír í mötuneyti, veitingahús, fyrirtæki í matvæla- 

iðnaði, stofnanir og fyrirtæki. 
Flokkar: 16 og 21. 

  

Skrás. 1981, nr. 248. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 123/1981. Tilkynnt 8. apríl 1981, kl. 14.45. 

POLÉR-TORK 

Eigandi: Asiaco h/f, Vesturgötu 2, Reykjavík. 
Vörur: Bónklútar fyrir bíla, báta, vélhjól og annan vélbúnað. 
Flokkur: 21. 

    

Skrás. 1981, nr. 249. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 124/1981. Tilkynnt 8. apríl 1981, kl. 14.45. 

TORK 

Eigandi: Asiaco h/f, Vesturgötu 2, Reykjavík. 
Vörur: Hreinlætisvörur, hreinsivörur fyrir iðnað, verkstæði, heimili, vélar. 

Hreinsiklútar. 
Flokkar: 3 og 21. 

  

Skrás. 1981, nr. 250. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 125/1981. Tilkynnt 8. apríl 1981, kl. 14.45. 

A-TORK 

Eigandi: Asiaco h/f, Vesturgötu 2, Reykjavík. 
Vörur: Pappírsklútar fyrir iðnað, verkstæði, vinnustaði. 
Flokkar: 16 og 21. 
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Skrás. 1981, nr. 251. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 126/1981. Tilkynnt 8. apríl 1981, kl. 14.45. 

E- TORK 

Eigandi: Asiaco h/f, Vesturgötu 2, Reykjavík. 
Vörur: Rayonklútar til hreinsunar í iðnaði. 
Flokkur: 21. 

  

Skrás. 1981, nr. 252. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 127/1981. Tilkynnt 10. apríl 1981, kl. 11.15. 

  

Eigandi: Philip Morris Incorporated, 100 Park Avenue, New York, New York 
10017, Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: FAKTOR COMPANY, Reykjavík. 
Vörur: Sígarettur. 
Flokkur: 34. 
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Skrás. 1981, nr. 253. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 128/1981. Tilkynnt 10. apríl 1981, kl. 11.30. 

  

  

  

EXTENCAPS 

Eigandi: A. H. Robins Company, Incorporated, 1407 Cummings Drive, Richmond, 
Virginia 23220, Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: Björn Árnason, Árni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 
Vörur: Lyf og lyfjaefni. 
Flokkur: 5. 

Skrás. 1981, nr. 254. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 129/1981. Tilkynnt 10. apríl 1981, kl. 12.30. 

SIERRA 

Eigandi: Ford-Werke Aktiengesellschaft, Ottoplatz 2, 5000 Köln 21, Þýskalandi. 
Umboðsm.: G. H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1337, 121 Reykjavík. 
Vörur: Vélknúin ökutæki og hlutar til þeirra. 
Flokkur: 12. 

Skrás. 1981, nr. 255. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 130/1981. Tilkynnt 10. apríl 1981, kl. 14.15. 

Eigandi: TECNOALP di REGGIANI Gianfranco, Via Papa Giovanni, n. 11, 
GANDINO (Bergamo), Ítalíu. 

Umboðsm.: OG. H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1337, 121 Reykjavík. 
Vörur: Sérstakar sportvörur svo sem vatteraðir svefnpokar. Tjöld. Fjallajakk- 

ar. Allskonar sportvörur. 
Flokkar: 20, 22, 25 og 28. 

Skrás. 1981, nr. 256. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 132/1981. Tilkynnt 14. apríl 1981, kl. 10.00. 

BEARCAT 

Eigandi: Masco Corporation of Indiana, 300 East County Line Road, Cumber- 
land, Indiana, Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: Björn Árnason, Árni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 
Vörur: Útvarpstæki og þráðlausir símar. 
Flokkur: 9. 
 



  

  

  

Nr. 814. 1410 

Skrás. 1981, nr. 257. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 134/1981. Tilkynnt 15. apríl 1981, :kl. 11.45. 

Eigandi: F. Hoffmann-La Roche £ Co., Aktiengesellschaft, 124 Grenzacherstrasse, 
4002 Basel, Sviss. 

Umboðsm.: „Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur/ Læknislyf, kemískar afurðir í þágu lækninga, heilsuverndar, vísinda og 
þjónusta: iðnaðar, lyfjavarningur og lyf, dýralækningalyf, plástrar, sáraumbúðir; 

efnasamsetningar til varðveislu matvæla; efnasambönd til eyðingar 
dýrum og jurtum; sótthreinsunarefni; fegrunarlyf, ilmvörur, eterolíur, 
hárvökvi; bragðefni, kryddefni; sápur; megrunarfæði; fóðurefni, við- 

bætur í fóðurefni; kjötkraftur, niðursoðin fæða, æt feiti, fæða og fæðu- 
innihald, þar á meðal akuryrkju-, garðyrkju- og skógræktarafurðir; 
matarlitur; prentaðar upplýsingar á sviði skráninga og vísinda; skurð- 
lækninga-, lækninga-, tannlækninga- og dýralækningatæki og áhöld; 
sjón- og talbandaupptökur af læknisfræðilegu kennsluefni, sem eru á 

rafmagnssegulbands- eða kvikmyndaspólum, sem sýna má stöðugt; 
læknisfræðileg þjónusta. 

Flokkar: 1, 2, 3, 5, 9, 10, 16, 29, 30, 31 og 42. 

Skrás. 1981, nr. 258. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 135/1981. Tilkynnt 15. apríl 1981, kl. 11.45. 

Eigandi: F. Hoffmann-La Roche £ Co., Aktiengesellschaft, 124 Grenzacherstrasse, 

4002 Basel, Sviss. 
Umboðsm.: Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur/ Læknislyf, kemískar afurðir í þágu lækninga, heilsuverndar, vísinda og 
þjónusta: iðnaðar, lyfjavarningur og lyf, dýralækningalyf, plástrar, sáraumbúðir; 

efnasamsetningar til varðveislu matvæla; efnasambönd til eyðingar 
dýrum og jurtum; sótthreinsunarefni; fegrunarlyf, ilmvörur, eterolíur, 
hárvökvi; bragðefni, kryddefni; sápur; megrunarfæða; fóðurefni, við-
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bætur í fóðurefni; kjötkraftur, niðursoðin fæða, æt feiti, fæða og fæðu- 
innihald, þar á meðal akuryrkju-, garðyrkju- og skógræktarafurðir; 
matarlitur; prentaðar upplýsingar á sviði skráninga og vísinda; skurð- 
lækninga-, lækninga-, tannlækninga- og dýralækningatæki og áhöld; 
sjón- og talbandaupptökur af læknisfræðilegu kennsluefni, sem eru á 
rafmagnssegulbands- eða kvikmyndaspólum, sem sýna má stöðugt; 
læknisfræðileg þjónusta. 

Flokkar: 1, 2, 3, 5, 9, 10, 16, 29, 30, 31 og 42. 

  

Skrás. 1981, nr. 259. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 138/1981. Tilkynnt 28. apríl 1981, kl. 15.00. 

CHUPOPS 

Eigandi: ZENO MANUFACTURING COMPANY, 410 North Michigan Avenue, 
Chicago, Illinois, Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: FAKTOR COMPANY, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 30. flokki. 

Flokkur: 30. 

  

Skrás. 1981, nr. 260. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 139/1981. Tilkynnt 28. apríl 1981, kl. 15.00. 

WORLD GAMES 

Eigandi: WORLD GAMES, 2801 N.E. 50th Street, Oklahoma City, Oklahoma, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: FAKTOR COMPANY, Reykjavík. 
Vörur / Fatnaður, það er að segja t-bolir, prjónaðir bolir, stuttbuxur, æfinga- 
þjónusta: gallar, peysur, jakkar og húfur. Þjónusta í sambandi við að efla og 

styrkja íþróttir og íþróttamót. 
Flokkar: 25 og 41. 

  

Skrás. 1981, nr. 261. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 141/1981. Tilkynnt 29. apríl 1981, kl. 10.40. 

“Femina?" 

Eigandi: VEREINIGTE PAPIERWERKE SCHICKEDANZ £ CO., Schoppershof- 
strasse 80, Postfach 4216, 8500 Núirnberg 1, Þýskalandi. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Dömubindi og innlegg í dömunærbuxur. 
Flokkur: 5. 
 



  

  

  

  

Nr. 814. 1412 

Skrás. 1981, nr. 262. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 411/1974. Tilkynnt 2. desember 1974, kl. 9.00. 

EL CID 

Eigandi: DUFF GORDON £ CO., S.A., Fernán Caballero, 3 Puerto De Santa 

María, (Cádiz), Spáni. 
Umboðsm.: FAKTOR COMPANY, Reykjavík. 
Vörur: Vín, sterkir drykkir og líkjörar. 
Flokkur: 3ð. 

Skrás. 1981, nr. 263. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 416/1974. Tilkynnt 3. desember 1974, kl. 9.00. 

SANTA MARIA CREAM 

Eigandi: DUFF GORDON £ CO., S.A., Fernán Caballero, 3 Puerto De Santa 

María, (Cádiz), Spáni. 

Umboðsm.: FAKTOR COMPANY, Reykjavík. 
Vörur: Vín. 
Flokkur: 3ð. 

Skrás. 1981, nr. 264. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 137/1981. Tilkynnt 24. apríl 1981, kl. 14.00. 

Úr 7 
Eigandi: Slush Puppie Corporation, a corporation of the State of Ohio, 1950 

Radcliff Drive, Cincinnati, Ohio, 45204, Bandaríkjunum. 
Umboðsm.: Björn Árnason, Árni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 
Vörur: Ílát, þar með taldir bollar og bikarar úr pappir og plasti; glervörur, 

postulín og leirvörur; óáfengir drykkir, þar með taldir kældir drykkir; 
saft og aðrar efnablöndur til framleiðslu drykkja. 

Flokkar: 21 og 32. 
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Skrás. 1981, nr. 265. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 105/1980. Tilkynnt 19. mars 1980, kl. 15.00. 

SEAGRAM'S V.0. 

  

  

  

Eigandi: Joseph E. Seagram £ Sons, Limited, Erb £ Caroline Streets, Waterloo, 
Ontario, Kanada. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Wisky. 
Flokkur: 3ð. 

Skrás. 1981, nr. 266. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 344/1980. Tilkynnt 25. september 1980, kl. 14.30. 

Eigandi: Suzuki Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha, (Suzuki Motor Co., Ltd.), 300 

Takatsuka, Kamimura, Hamana-gun, Shizuoka-ken, Japan. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Ökutæki, hlutar til þeirra og varahlutir, utanborðsmótorar, rafalar, 

brennsluhreyflar, varahlutir og hlutar til þeirra. 
Flokkar: 7 og 12. 

Skrás. 1981, nr. 267. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 387/1980. Tilkynnt 27. október 1980, kl. 12.45. 

Eigandi: Champion Products Inc., 3141 Monroe Avenue, Rochester, New York 
14618, Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Fatnaður, sérstaklega einkennisbúningar íþróttamanna, fatnaður til 

Flokkur: 

nota við íþróttaæfingar, íþróttabúningar, og fatnaður til nota í frítiímum, 

þar með talið en ekki takmarkað við skyrtur, buxur og stuttbuxur, 
bómullarpeysur og buxur (sweat shirts and sweat pants), æfingagallar 
(warm-up suits), jakkar og peysur, hattar, húfur, skór og sokkar. 
25. 
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Skrás. 1981, nr. 268. ið Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 388/1980. Tilkynnt 27. október 1980, kl. 12.45. 

Eli 

Eigandi: Champion Products Inc., 3141 Monroe Avenue, Rochester, New York 
14618, Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Fatnaður, sérstaklega einkennisbúningar íþróttamanna, fatnaður til 

nota við íþróttaæfingar, íþróttabúningar, og fatnaður til nota í frítímum, 
þar með talið en ekki takmarkað við skyrtur, buxur og stuttbuxur, 
bómullarpeysur og buxur (sweat shirts and sweat pants), æfingagallar 
(warm-up suits), jakkar og peysur, hattar, húfur, skór og sokkar. 

Flokkur: 25. 
  

Skrás. 1981, nr. 269. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 401/1980. Tilkynnt 12. nóvember 1980, kl. 11.45. 

PLAYSKIN 

Eigandi: INTERNATIONAL PLAYTEX, INC., 700 Fairfield Avenue, Stamford, 
Connecticut 06902, Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Fimleikabolir, sokkabuxur, sokkar, sundföt, brjóstahaldarar, nærbuxur, 

stuttbuxur, pils, sloppar, sokkar, kjólar og buxur. 
Flokkur:. 25. 
  

Skrás. 1981, nr. 270. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 405/1980. Tilkynnt 13. nóvember 1980, kl. 11.00. 

  

  

  

BARCLAY       
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Eigandi: Brown £ Williamson Tobacco Corporation (Export) Limited, West- 

minster House, 7 Millbank, London, S. W., Englandi. 

Umboðsm.: Axel Einarsson hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 

Vörur: Tóbak, hvort sem er unnið eða óunnið. 

Flokkur: 34. 

Skrás. 1981, nr. 271. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 2/1981. Tilkynnt 5. janúar 1981, kl. 15.00. 

PDS 

Eigandi: Johnson £ Johnson, 501 George Street, New Brunswick, New Jersey, 

Bandaríkjunum. 
Umboðsm.: G. H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1337, 121 Reykjavík. 

Vörur: Allar vörur í 10. flokki, einkum tæki og búnaður til skurðlækninga, 

lyflækninga, tannlækningsa og dýralækninga. 
Flokkur: 10. 

Vörumerkið er skráð á grundvelli 29. gr. vörumerkjalaga, Telle-Quelle. 
  

Skrás. 1981, nr. 272. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 6/1981. Tilkynnt 9. janúar 1981, kl. 15.00. 

HAND 

Eigandi: Badische Tabakmanufaktur Roth-Hándle GmbH £ Co., Industriehof 6, 
7630 Lahr/Schwarzwald, Þýskalandi. 

Umboðsm.: FAKTOR COMPANY, Reykjavík. 
Vörur: Tóbaksvörur, sígarettupappír, reykingamannavörur, þ.e. kveikjarar, 

eldspýtur, öskubakkar, vefju- og þjöppunarvélar fyrir sígarettur er falla 
undir 34. flokk. 

Flokkur: 34. 

Forganssréttur er frá 18. júlí 1980. 
  

Skrás. 1981, nr. 273. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 32/1981. Tilkynnt 3. febrúar 1981, kl. 13.30. 

NUANS 

Eigandi: Her Majesty the Queen in Right of Canada as represented by the De- 
partment of Consumer and Corporate Affairs, Place du Portage, Ottawa, 
Canada KIA OC9. 

Umboðsm.: Björn Árnason, Árni Björnsson, Box 1034, Reykjavík. 
Vörur/ Örtölvumyndir af nöfnum og upphafi og endi verksviðs. Tölvuþjónusta 
þjónusta: til þess að leita uppi nöfn og skyld verkefni. 
Flokkar: 9 og 42. 

Forgangsréttur er frá 16. september 1980. 
  

BB 178
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Skrás. 1981, nr. 274. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 47/1981. Tilkynnt 19. febrúar 1981, kl. 14.45. 

EDLONG 

Eigandi: The Edlong Corporation, Elk Grove Village, Illinois, Bandaríkjunum. 
Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Bragðefni í fæðu, þar með talin bragðefni í smjörlíki. 
Flokkur: 29. 

Skrás. 1981, nr. 275. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 51/1981. Tilkynnt 19. febrúar 1981, kl. 14.45. 

ALL STAR 

Eigandi: Eltra Corporation, öll Hamilton Street, Toledo, Ohio 43694, Bandaríkj- 
unum. 

Umboðsm.: OG. H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1337, 121 Reykjavík. 
Vörur: Skófatnaður. 
Flokkur: 25. 

Skrás. 1981, nr. 276. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 52/1981. Tilkynnt 19. febrúar 1981, kl. 14.45. 

CONVERSE 

Eigandi: Eltra Corporation, 511 Hamilton Street, Toledo, Ohio 43694, Bandarikj- 
unum. 

Umboðsm.: G. H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1337, 121 Reykjavík. 
Vörur: Skófatnaður. 
Flokkur: 25. 

Skrás. 1981, nr. 277. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 53/1981. Tilkynnt 19. febrúar 1981, kl. 14.45. 

Eigandi: Eltra Corporation, 511 Hamilton Street, Toledo, Ohio 43694, Bandaríkj- 
unum. 

Umboðsm.: G. H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1337, 121 Reykjavík. 
Vörur: Skófatnaður. 
Flokkur: 25. 
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Skrás. 1981, nr. 278. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 54/1981. Tilkynnt 19. febrúar 1981, kl. 14.45. 

Eigandi: Eltra Corporation, 511 Hamilton Street, Toledo, Ohio 43694, Bandaríkj- 
unum. 

Umboðsm.: OG. H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1337, 121 Reykjavík. 
Vörur: Skófatnaður. 
Flokkur: 25. 
  

  

Skrás. 1981, nr. 279. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 56/1981. Tilkynnt 20. febrúar 1981, kl. 14.30. 

PROTAPHANE 

Eigandi: NOVO INDUSTRI A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd, Danmörku. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Lyf þar á meðal lyf gegn sykursýki. 
Flokkur: 5. 

Skrás. 1981, nr. 280. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 58/1981. Tilkynnt 20. febrúar 1981, kl. 15.00. 

POLO 

Eigandi: BADISCHE TABAKMANUFAKTUR ROTH-HÁNDLE GMBH £ CO., 
7630 Lahr/Schwarzwald, Þýskalandi. 

Umboðsm.: FAKTOR COMPANY, Reykjavík. 

Vörur: Tóbaksvörur, sígarettupappir, revkingamannavörur, þ.e. kveikjarar, 
öskubakkar, eldspýtur, vefju- og þjöppunarvélar fyrir sígarettur er 
falla undir 34. flokk. 

Flokkur: 34. 
Forgangsréttur er frá 22. ágúst 1980. 
  

Skrás. 1981, nr. 281. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 59/1981. Tilkynnt 23. febrúar 1981, kl. 14.15. 

ATRBOK 

Eigandi: AIRBOXK AB, Box 34102, S-100 26 STOCKHOLM, Svíþjóð. 
Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Umbúðir (einnig einangrandi) í kassa- eða öskjuformi, framleiddar 

aðallega úr pappír eða pappa, svo og úr allskonar plastefni. 
Flokkur: 16. 
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Skrás. 1981, nr. 282. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 61/1981. Tilkynnt 25. febrúar 1981, kl. 14.00. 

VIDAL SASSOON 

Eigandi: Vidal Sassoon, Inc., a Delaware Corporation, 2049 Century Park East, 
Los Angeles, CA 90067, Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: Björn Árnason, Árni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 3. og 25. flokki. 
Flokkar: 3 og 25. 

Skrás. 1981, nr. 283. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 69/1981. Tilkynnt 6. mars 1981, kl. 13.30. 

ADVISOR 

Eigandi: American District Telegraph Company, One World Trade Center, Suite 
9200, New York, New York 10048, Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: G. H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1337, 121 Reykjavík. 
Vörur: Viðvörunartæki gegn óboðnum gestum og innbrotsþjófum. 
Flokkur: 9. 

Vörumerkið er skráð á grundvelli 29. gr. vörumerkjalaga, Telle Quelle. 

Skrás. 1981, nr. 284. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 70/1981. Tilkynnt 6. mars 1981, kl. 13.30. 

Eigandi: American District Telegraph Company, One World Trade Center, Suite 
9200, New York, New York 10048, Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: G. H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1337, 121 Reykjavík. 
Vörur: Eld-, hita- og reykskynjarar og aðvörunartæki, og tæki til að setja upp 

Flokkur: 

slíka skynjara. 
9. 
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Skrás. 1981, nr. 285. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 71/1981. Tilkynnt 6. mars 1981, kl. 13.30. 

ARITECH 

Eigandi: American District Telegraph Company, One World Trade Center, Suite 
9200, New York, New York 10048, Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: G. H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1337, 121 Reykjavík. 

Vörur: Aðvörunarbúnaður, þar með talið gegn óboðnum gestum og innbrots- 
þjófum, eld- og reykskynjarar, hlutar og tæki til þeirra. 

Flokkur: 9. 

  

Skrás. 1981, nr. 286. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 73/1981. Tilkynnt 10. mars 1981, kl. 14.45. 

MEPTIDOL 

Eigandi: American Home Products Corporation, 685 Third Avenue, New York, 

New York, Bandaríkjunum. 
Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s. f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

    

Vörur: Lyf og lyfjaefni. 
Flokkur: 5. 

Skrás. 1981, nr. 287. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 74/1981. Tilkynnt 10. mars 1981, kl. 14.45. 

AVIS 

Eigandi: AVIS RENT A CAR SYSTEM, INC., 900 Old Country Road, Garden 
City, Long Island, New York, Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Þjónusta: Öll þjónusta í 39. og 42. flokki. 
Flokkar: 39 og 42. 

  

Skrás. 1981, nr. 288. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 45/1981. Tilkynnt 19. febrúar 1981, kl. 12.00. 

VAKA 

Eigandi: Ólafur Ragnarsson, Kúrlandi 14, Reykjavík. 
Vörur: Prentað mál, bækur, blöð, tímarit. 
Þjónusta: Auglýsinga- og útbreiðslustarfsemi. 
Flokkar: 16 og 35. 
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Skrás. 1981, nr. 289. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 447/1980. Tilkynnt 4. desember 1980, kl. 13.00. 

  

Eigandi: Leningradskoje Proizvodstvennoje Electromachinostroitelnoje Objedi- 
nenije „ELECTROSILA" imeni S. M. Kirova, Leningrad, Sovétríkjunum. 

Umboðsm.: Ragnar Ólafsson, hrl. Laugavegi 18, Reykjavík. 
Vörur: Rafmótorar, riðstraums- og jafnstraumsrafalar, kvikasilfursafriðlar, 

hraðgeng stilliviðnám fyrir straumrofa, vasaljós, ryksugur o. fl. 
Flokkar: 7, 9 og ll. 

  

Skrás. 1981, nr. 290. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 473/1980. Tilkynnt 23. desember 1980, kl. 15.15. 

INGLENOOK 

Eigandi: United Vintners, Inc., 601 Fourth Street, San Francisco, California, 

94107, Bandaríkjum Norður-Ameríku. 
Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Vín. 
Flokkur: 33. 

 



1421 Nr. 814. 

  

  

  

Skrás. 1981, nr. 291. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 227/1980. Tilkynnt 1. júlí 1980, kl. 13.00. 

PHILLIPPE 

Eigandi: Phillippe of California, Inc., 1100 South Flower Street, Los Angeles, 
California 90015, Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Belti og skófatnaður. 
Flokkur: 25. 

Skrás. 1981, nr. 292. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 247/1980. Tilkynnt 17. júlí 1980, kl. 11.00. 

Eigandi: Anheuser-Busch, Incorporated, 721 Pestalozzi Street, St. Louis, Missouri, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON á THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 3., 8., 9., 11., 12., 14., 16., 18., 21., 22., 24., 25., 27., 28., 29., 

30., 32. og 34. flokki. 
Flokkar: 3, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32 og 34. 

Merkið er skráð í litum. 
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Skrás. 1981, nr. 293. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 110/1981. R Tilkynnt 2. apríl 1981, kl. 11.30. 

  

Eigandi: KINNEY SHOES OF CANADA LIMITED, 100 Mainshep Road, Weston, 
Ontario, MOM 1L5 Kanada. 

Umboðsm.: Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Skófatnaður, þ.e. vetrarskófatnaður fyrir konur, karla og börn, enn- 

fremur vinnustígvél, tískustígvél, stígvél er þola leðju og krap, fóðruð 
stígvél, stígvél til nota eftir skíðaiðkanir, sérhönnuð stígvél til íþrótta- 
leikja á ís, skíðaskór, fóðruð kúrekastigvél, fjallgönguskór, fóðruð 
götustigvél, íþróttaskór, hversdagsskór; stígvél, skór og hlaupaskór í 

  
  

    
  

25. flokki. 
Flokkur: 23. 

Skrás. 1981, nr. 294. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 44/1981. Tilkynnt 18. febrúar 1981, kl. 14.15. 

KETHIONINE 

Eigandi: RUMEN CHEMIE AG GLARUS, Glarus, Sviss. 

Umboðsm.: G. H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1337, 121 Reykjavík. 
Vörur: Verndaðar aminosýrur til nota sem dýrafóður og sem aukafóður til 

fóðrunar jórturdýra. 

Flokkur: 5. 

Skrás. 1981, nr. 295. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 142/1981. Tilkynnt 4. maí 1981, kl. 13.30. 

IMUNOCLONE 

Eigandi: Johnson £ Johnson, 501 George Street, New Brunswick, New Jersey, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: G. H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1337, 121 Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 1. flokki, einkum efnavörur til nota í iðnaði. 

Flokkur: 1. 
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Skrás. 1981, nr. 296. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 143/1981. Tilkynnt 4. maí 1981, kl. 13.30. 

Clarion 

  

    

Eigandi: Clarion Co., Ltd., No. 35—2, Hakusan, 5-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, 

Japan. 
Umboðsm.: G. H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1337, 121 Reykjavík. 
Vörur: Útvarpstæki í bifreiðar, þrívíddarútvarpstæki í bifreiðar, CB (borgara- 

bylgju-) senditæki (farstöðvar), útvarpsmóttöku- og senditæki, segul- 
bandsspilarar og upptökutæki (segulbandstæki), plötuspilarar, magn- 
arar, hátalarar, loftnet, hljóðnemar, hlutar og tæki fyrir öll ofangreind 

tæki, og öll önnur tæki í flokki 9. 
Flokkur: 9. 

Skrás. 1981, nr. 297. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 144/1981. Tilkynnt 4. maí 1981, kl. 13.30. 

Eigandi: Clarion Co., Ltd., No. 35—2, Hakusan, 5-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, 

Japan. 
Umboðsm.: OG. H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1337, 121 Reykjavík. 
Vörur: Útvarpstæki í bifreiðar, þrívíddarútvarpstæki í bifreiðar, CB (borgara- 

bylgju-) senditæki (farstöðvar), útvarpsmóttöku- og senditæki, segul- 

bandsspilarar og upptökutæki (segulbandstæki), plötuspilarar, magn- 
arar, hátalarar, loftnet, hljóðnemar, hlutar og tæki fyrir öll ofangreind 

tæki, og öll önnur tæki í flokki 9. 

Flokkur: 9. 
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Skrás. 1981, nr, 298. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 145/1981. Tilkynnt 5. maí 1981, kl. 13.00. 

SEARS 

Eigandi: SEARS, ROEBUCK AND CO., Sears Tower, Chicago, Illinois, Banda- 
ríkjunum. 

Umboðsm.: G. H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1337, 121 Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 6., 7., 8., 9., 12. og 17. flokki. 
Flokkar: 6, 7, 8, 9, 12 og 17. 

Skrás. 1981, nr. 299. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 146/1981. Tilkynnt 5. maí 1981, kl. 13.00. 

  

CRAFTSMAN 

Eigandi: SEARS, ROEBUCK AND CO., Sears Tower, Chicago, Illinois, Banda- 
ríkjunum. 

Umboðsm.: G. H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1337, 121 Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 6., 7., 8., 9., 12. og 17. flokki. 

Flokkar: 6, 7, 8, 9, 12 og 17. 

Skrás. 1981, nr. 300. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 147/1981. Tilkynnt 5. maí 1981, kl. 13.00. 

SODASTREAM 

Eigandi: SODASTREAM LIMITED, Morley Way, Woodston, Peterborough, Eng- 
landi. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur/ Hylki, sem eingöngu eða aðallega eru búin til úr venjulegum málmum, 
þjónusta: eða blöndum úr þeim; tengi og búnaður fyrir þau. Viðgerðir og þjón- 

usta, þar með taldar viðgerðir og þjónusta við tæki og gashylki til nota 
við slík hylki. Smásala og heildsala, svo og öll önnur þjónusta í sam- 
bandi við eða tengd samskonar verslun með vélar til drykkjarvöru- 
framleiðslu; óáfengir drykkir, sýróp og önnur bragðefni til framleiðslu 
drykkjarvara, gas og ílát til nota í tæki sem framleiða drykkjarvörur, 
varahlutir og hlutar fyrir slík tæki og varahluti. 

Flokkar: 6, 37 og 42. 
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Skrás. 1981, nr. 301. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 148/1981. Tilkynnt 5. maí 1981, kl. 14.30. 

PANDOLA 

Eigandi: Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, Vilhonkatu 7, 00100 Helsinki 
10, Finnlandi. 

Umboðsm.: Guðjón Styrkársson, hrl., Aðalstræti 9, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 29. og 30. flokki. 
Flokkar: 29 og 30. 

  

Skrás. 1981, nr. 302. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 150/1981. Tilkynnt 6. maí 1981, kl. 13.30. 

INDUCTHERM 

Eigandi: DEFOR-D.F.J., Grónnegade 16, DK-4700 Næstved, Danmörku. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Hita- og loftræstikerfi. 
Flokkur: 11. 

  

Skrás. 1981, nr. 303. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 151/1981. Tilkynnt 7. maí 1981, kl. 11.00. 

Eigandi: F. Hoffmann-La Roche £ Co. Aktiengesellschaft, 124 Grenzacher- 
strasse, 4002 Basel, Sviss. 

Umboðsm.: Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Vörur: Lyf, dýralækningalyf og heilsuverndarlyf. 
Flokkur: 5. 

Skrás. 1981, nr. 304. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 152/1981. Tilkynnt 7. maí 1981, kl. 14.55. 

BOP 

Eigandi: THE BRITISH PETROLEUM COMPANY LIMITED, Britannic House, 
Moor Lane, London EC2Y 9BU, Englandi. 

Umboðsm.: FAKTOR COMPANY, Reykjavík. 
Vörur: Skordýraeitur. 
Flokkur: 5. 
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Skrás. 1981, nr. 305. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 153/1981. Tilkynnt 8. maí 1981, kl. 10.00. 

Eigandi: INTERFOOD Ltd., Avenue de Cour 107, Lausanne, Sviss. 
Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Óáfengir drykkir og heilsudrykkir, sem innihalda kókó og súkkulaði; 

duft og kjarnar úr kókói og súkkulaði til þess að framleiða slíka drykki. 
Flokkur: 30. 

Skrás. 1981, nr. 306. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 154/1981. Tilkynnt 8. maí 1981, kl. 10.30. 

AKIÐ TAKIÐ 

Eigandi: Árhjal s.f., Austurstræti 22, Reykjavík. 
Þjónusta: Veitingaþjónusta. 
Flokkur: 42. 

 



1427 Nr. 814. 

  

  

    

  

Skrás. 1981, nr. 307. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 158/1981. Tilkynnt 15. maí 1981, kl. 13.30. 

INDOSMOS 

Eigandi: MERCK £ CO., Inc., 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 5. flokki. 
Flokkur: 5. 

Skrás. 1981, nr. 308. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 159/1981. Tilkynnt 15. maí 1981, kl. 13.30. 

INSTASET 

Eigandi: MERCK £ CO., Inc., 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, 

Bandaríkjunum. 
Umboðsm.: Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 5. flokki. 
Flokkur: 5. 

Skrás. 1981, nr. 309. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 160/1981. Tilkynnt 15. maí 1981, kl. 13.30. 

LACRISERT 

Eigandi: MERCK £ CO., Inc., 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 5. flokki. 
Flokkur: 5. 

Skrás. 1981, nr. 310. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 161/1981. Tilkynnt 18. maí 1981, kl. 10.30. 

Harris 
Eigandi: L. G. HARRIS £ CO. LIMITED, Stoke Prior, Bromsgrove, County of 

Hereford and Worcester, B60 4AE, Englandi. 
Umboðsm.: FAKTOR COMPANY, Reykjavík. 
Vörur: Handverkfæri til nota við málun, skreytingu og veggfóðrun, í 8. flokki. 

Málningar- og skreytingapenslar; púðar og rúllur, allt til notkunar við
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málun, og bakkar til notkunar þar með, málningarfötur, í 16. flokki. 

Kústar og burstar tilheyrandi 21. flokki; efni til burstagerðar; verkfæri 
með gúmmiílista (ekki vélar) til að hreinsa með glugga, í 21. flokki. 

Flokkar: 8, 16 og 21. 

  

Skrás. 1981, nr. 311. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 163/1981. Tilkynnt 19. maí 1981, kl. 10.00. 

Eigandi: Guinness Superlatives Limited, Park Royal Brewery, Cumberland 
Avenue, LONDON, Englandi. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Prentað mál, myndamöppur (albúm), dagatöl, bækur, fræðslu- og 

kennslugögn, í 16. flokki. 
Flokkur: 16. 
  

Skrás. 1981, nr. 312. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 153/1977. Tilkynnt 10. maí 1977, kl. 12.00. 

ATLAS AEROSOL 

Eigandi: Efnaverksmiðjan Atlas hf., Skipholti 7, Box 411, Rvík. 
Vörur: Allar vörur í 3. og 5. flokki. 
Flokkar: 3 og 5. 
  

Skrás. 1981, nr. 3183. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 302/1979. Tilkynnt 3. september 1979, kl. 15.00. 

VANGUARD 

Eigandi: Imperial Group Limited, East Street, Bedminster, Bristol, Englandi. 
Umboðsm.: G. H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1337, 121 Reykjavík. 
Vörur: Tóbak, hvort seim það er unnið eða óunnið, efni til reykinga, seld sér- 

staklega eða blönduð tóbaki, ekki til lækninga né heilsubótar; hlutir 

fyrir reykingamenn, í 34. flokki, og eldspýtur. 
Flokkur: 34. 
  

Skrás. 1981, nr. 314. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 88/1980. Tilkynnt 14. mars 1980, kl. 11.15. 

KIK 

Eigandi: Sól hf., Þverholti 19—21, Reykjavík. 

Vörur: Drykkir og matvæli. 
Flokkar: 29 og 30. 
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Skrás. 1981, nr. 315. Skráningard. 30. nóvember 1981. 

T 96/1980. Tilkynnt 14. mars 1980, kl. 11.15. 

KIKK 

Eigandi: Sól hf., Þverholti 19—21, Reykjavík. 
Vörur: Drykkir og matvæli. 
Flokkar: 29 og 30. 

  

Skrás. 1981, nr. 316. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 164/1981. Tilkynnt 19. maí 1981, kl. 14.50. 

Eigandi: LIWE ESPANOLA, S.A., PUENTE TOCINOS (Murcia), Spáni. 
Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Allskonar fatnaður, skófatnaður. 
Flokkur: 25. 

  

Skrás. 1981, nr. 317. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 165/1981. Tilkynnt 19. maí 1981, kl. 15.00. 

  

                
                                                    

  

        
      
  

  

                                                                    

  

  

            
S ð 

UAARNANENNUNNNNNNAVAERRVNNNANNUNNNVNUÐBUNNANNÖNU 

Eigandi: Unilever Limited, Port Sunlight, Wirral, Cheshire, Englandi. 
Umboðsm.: Ágúst Fjeldsted, hrl., Ingólfsstræti 5, Reykjavík. 
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Vörur: Þvottaefni, efni og efnablöndur til fata- og dúkaþvottar; efnablöndur 
til hreingerninga, fæginga, skúringa og blettahreinsunar; sápur; snyrti- 
efni án lyfja; efnablöndur til andlitssnyrtingar, tannhirðingar og hár- 
hirðingar; efni til að eyða svitalykt. 

  

  

Flokkur: 3. 

Skrás. 1981, nr. 318. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 166/1981. Tilkynnt 19. maí 1981, kl. 15.00. 

ASEPSO 

Eigandi: Unilever Limited, Port Sunlight, Wirral, Cheshire, Englandi. 

Umboðsm.: Ágúst Fjeldsted, hr|., Ingólfsstræti 5, Reykjavík. 

Vörur: Þvottaefni, efni og efnablöndur til fata- og dúkaþvottar; efnablöndur 
til hreingerninga, fæginga, skúringa og blettahreinsunar; sápur; snyrti- 
efni án lyfjaefna; efnablöndur til andlitssnyrtingar, tannhirðingar og 
hárhirðingar; efni til að eyða svitalykt. 

  

Flokkur: 3. 

Skrás. 1981, nr. 319. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 167/1981. Tilkynnt 21. maí 1981, kl. 14.00. 

Virka 

Eigandi: Virka s.f., Klapparstíg 25—27, Reykjavík. 
Þjónusta: Auglýsingastarfsemi og viðskipti. 
Flokkur: 35. 

  

Skrás. 1981, nr. 320. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 170/1981. Tilkynnt 25. maí 1981, kl. 14.45. 

RHINOCORT 

Eigandi: Aktiebolaget Astra, S-151 85 Södertálje, Svíþjóð. 
Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Lyf til meðferðar á sjúkdómum í öndunarfærum. 
Flokkur: 5. 
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Skrás. 1981, nr. 321. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 173/1981. Tilkynnt 29. maí 1981, kl. 11.30. 

Tonsil 

Eigandi: Sid-Chemie AG, Lenbachplatz 6, Minchen, Þýskalandi. 

Umboðsm.: FAKTOR COMPANY, Reykjavík. 
Vörur: Efnavörur til nota í iðnaði og vísindum, allur leir og jarðvegur (þar 

með talinn bleikingarleir, þófaraleir, leirborinn jarðvegur); leir sem 
sogar í sig og mettast af vökva (bentonite); upplyftingarefni til hreins- 
unar og lokunar á borholum við jarðboranir; viðbótarefni til að búa 

til og móta massa fyrir málmsteypu; fyllingarefni fyrir pappír og við- 
bótarefni og hlutir til nota í pappirsiðnaði; blöndur notaðar sem efna- 
breytingahvatar og efni til flutninga á hvötum til efnabreytinga; efni 
notuð sem miðill til bleikinga fyrir olíur, lýsi, feiti, vax og lökk. 

Flokkur: 1. 
    

Skrás. 1981, nr. 322. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 177/1981. Tilkynnt 1. júní 1981, kl. 13.45. 

CRITIDIL 

Eigandi: American Hospital Supply Corporation, One American Plaza, Evanston, 
Illinois 60201, Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: G. H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1337, Reykjavík. 

    

Vörur: Allar vörur í 5. flokki. 
Flokkur: 5. 

Skrás. 1981, nr. 323. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 178/1981. Tilkynnt 2. júní 1981, kl. 14.00. 

NUTRASWEET 

      

Eigandi: G. D. Searle £ Co.. Skokie, Tllinois 60076, Bandaríkjunum. 
Umboðsm.: FAKTOR COMPANY, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 1. og 5. flokki. 
Flokkar: 10g5. 

Skrás. 1981, nr. 324. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 180/1981. Tilkynnt 3. júní 1981, kl. 11.00. 

BUTTERWORTH 

Eigandi: BUTTERWORTH SYSTEMS INC., 244 Park Avenue, Florham Park, 
New Jersey 07932, Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 7. flokki. 

Flokkur: 7. 
  

B180
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Skrás. 1981, nr. 325. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 181/1981. Tilkynnt 3. júní 1981, kl. 11.00. 

LIQUA-BLASTER 

Eigandi: BUTTERWORTH SYSTEMS INC., 224 Park Avenue, Florham Park, 
New Jersey 07932, Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Vörur: Allar vörur í 7. flokki. 
Flokkur: 7. 

Skrás. 1981, nr. 326. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 182/1981. Tilkynnt 3. júní 1981, kl. 11.00. 

ABRAS-1-JECTOR 

Eigandi: BUTTERWORTH SYSTEMS INC., 224 Park Avenue, Florham Park, 

New Jersey 07932, Bandaríkjunum. 
Umboðsm.: Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

  
  

Vörur: Allar vörur í 7. flokki. 
Flokkur: 7. 

Skrás. 1981, nr. 327. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 184/1981. Tilkynnt 3. júní 1981, kl. 11.00. 

DEPILAN 

Eigandi: HAMOL LTD., Hanover Avenue, Morristown, New Jersey 07969, Banda- 

ríkjunum. 
Umboðsm.: Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Snyrtivörur, hreinlætisvörur, ilmvörur, háreyðar og aðrar vörur í 3. 

flokki. 
Flokkur: 3. 

Skrás. 1981, nr. 328. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 185/1981. Tilkynnt 3. júní 1981, kl. 11.00. 

Eigandi: HAMOL LTD., Hanover Avenue, Morristown, New Jersey 07969, Banda- 
ríkjunum.
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Umboðsm.: Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

  

Vörur: Ilmvörur, snyrtivörur, hreinlætisvörur, sápur, lykteyðandi vörur og 
aðrar vörur Í 3. flokki. 

Flokkur: 3. 

Skrás. 1981, nr. 329. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 187/1981. Tilkynnt 3. júní 1981, kl. 11.50. 

SUBCUTAN 

Eigandi: HAMOL LTD., Hanover Avenue, Morristown, New Jersey 07969, Banda- 

ríkjunum. 
Umboðsm.: Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Ilmvörur, snyrtivörur, hreinlætisvörur, sápur, lykteyðandi vörur og 

aðrar vörur Í 3. flokki. 
Flokkur: 3. 

Skrás. 1981, nr. 330. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 191/1981. Tilkynnt 10. júní 1981, kl. 14.40. 

ANTAEUS 

Eigandi: CHANEL Société anonyme, 135 avenue Charles de Gaulle, NEUILLY 

SUR SEINE, Frakklandi. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Vörur: Sápur, ilmvörur, ilmolíur, snyrtivörur, hárvötn, tannhirðivörur. 

Flokkur: 3. 

Skrás. 1981, nr. 331. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 190,/1981. Tilkynnt 4. júní 1981, kl. 13.30. 

YAHOO 

Eigandi: Kingi Enterprises Co., Ltd., No. 71, Sin-Sheng Rd., N. Sec. 1, Taipei, 
Taiwan, R.O.C. 

Umboðsm.: G. H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1337, Reykjavík. 
Vörur: Hjólaskautar, hjólabretti (skate-board), boltar, stígvél, íþróttaskór, 

iþróttafatnaður (þar með talinn fatnaður, buxur, prjónles og húfur) og 
öll önnur leikfimisáhöld, sportvörur, leikspil og leikföng í flokkum 

25 og 28. 
Flokkar: 25, 28. 
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Skrás. 1981, nr. 332. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 197/1981. Tilkynnt 18. júní 1981, kl. 13.30. 

DEWAR'S 

Eigandi: John Dewar á Sons, Limited, Unveralmond, Perth, Skotlandi og Dewar 
House, Haymarket, London, S.W., Englandi. 

Umboðsm.: Axel Einarsson, hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 
Vörur: Vín, sterkir drykkir og líkjörar. 

Flokkur: 33. 

  

Skrás. 1981, nr. 333. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 198/1981. Tilkynnt 18. júní 1981, kl. 14.00. 

GATEWAY 

Eigandi: WIGGINS TEAPE (UK) PLC, Gateway House, Basing View, Basing- 
stoke, Hampshire RG21 2EE, Englandi. 

Umboðsm.: FAKTOR COMPANY, Reykjavík. 
Vörur: Pappír, pappirsvörur, pappi, pappavörur, bréfsefni. 
Flokkur: 16. 

  

Skrás. 1981, nr. 334. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 200/1981. Tilkynnt 19. júní 1981, kl. 10.15. 

NEVEDA 

Eigandi: Leidsche Wolspinnerij N.V., Stationsplein 6, Veenedaal, Hollandi. 
Umboðsm.: Ágúst Fjeldsted, Benedikt Blöndal, Hákon Árnason, hæstaréttarlög- 

menn, Ingólfsstræti 5, Reykjavík. 
Vörur: Lýsingar í sambandi við prjón, hekl og útsaum eða aðra handavinnu, 

prentaðar, fjölritaðar eða endurritaðar á annan hátt, í lausblaða-, bóka- 
eða bæklingsformi; snið og sniðbækur fyrir prjón, hekl, útsaum og 
aðra handíð, pappírsvörur og pappavörur, sem ekki felast í öðrum 
vöruflokkum, flokkur 16. 
Þræðir og garn úr eðlilegum trefjum, gervitrefjum eða blöndu þeirra; 
handprjóna- og handavinnugarn úr gerviull, hör, baðmull og silki, 
einnig skorið í stærðir til að vinna hnýttar mottur, fl. 23. 
Vefnaður, strigi fyrir útsaum og til að vinna hnýttar mottur, rúm- 
ábreiður og borðdúkar; vefnaðarvörur, sem ekki felast í öðrum vöru- 
flokkum, fl. 24. 

Prjónaður ytri og innri fatnaður kvenna, karla og barna; kvensokkar. 
karlmannasokkar og inniskór, fl. 25. 
Prjónar og útsaumsnálar; krókar til að hekla og til að hnýta mottur; 
strigi, sem fylgir sniðum fyrir útsaum og mottuhnýtingu, fl. 26. 

Flokkar: 16, 23, 24, 25 og 26. 
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Skrás. 1981, nr. 335. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 429/1979. Tilkynnt 17. desember 1979, kl. 15.00. 

BANJO 

Eigandi: Mars Incorporated, Westgate Park, 1651 Old Meadow Road, McLean, 
Virginia, Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Sælgæti, kex og súkkulaði. 
Flokkur: „30. 

Skrás. 1981, nr. 336. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 155/1981. Tilkynnt 8. maí 1981, kl. 10.30. 

FAR ÁT 

Eigandi: Árhjal s.f., Austurstræti 22, Reykjavík. 
Þjónusta: Veitingaþjónusta. 
Flokkur: 42. 

Skrás. 1981, nr. 337. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 57/1980. Tilkynnt 18. febrúar 1980, kl. 14:45. 

YES 

Eigandi: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Sviss. 
Umboðsm.: Axel Einarsson, hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 
Vörur: 29. fl.: Sulta, egg; mjólk, ostur og önnur matvæli úr mjólk, mjólkurlíki, 

eggjahvítuefni í matvæli. 30. fl: Kaffi og kaffibætir, gervikaffi og gervi- 
kaffibætir; kókó og kókóblöndur, súkkulaði, sætindi, sælgæti; sykur; 
kökubúðarvörur, sætabrauð; eftirréttir, búðingar; ís; matvæli með hrís- 

grjón sem undirstöðu, hveiti eða kornmeti. 
Flokkar: 29 og 30. 

Merkið er skráð á grundvelli 29. gr. vörumerkjalaga, „Telle-Quelle“. 

Skrás. 1981, nr. 338. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 332/1980. Tilkynnt 16. september 1980, kl. 10:30. 

EÐ YAMAHA
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Eigandi: NIPPON GAKKI SEIZO KABUSHIKI KAISHA, d.b.a., NIPPON GAKKI 
CO., LTD., 10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan. 

Umboðsm.: Faktor Company, Reykjavík. 
Vörur: 35. fl.: Auglýsinga- og viðskiptastarfsemi. 

31. fl.: Bygginga- og viðgerðastarfsemi. 
41. fl.: Menntunar- og skemmtistarfsemi. 

Flokkar: 35., 37., 41. 

Skrás. 1981, nr. 339. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 336/1980. Tilkynnt 22. september 1980, kl. 11:15. 

Mazda 626 

Eigandi: TOYO KOGYO COMPANY LIMITED, 3-1, Shinchi, Fucho-cho, Aki-gun, 
Hiroshima-ken, Japan. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Ökutæki, hlutar og varahlutir til þeirra, þó ekki lampar, merkjatæki 

eða annar slíkur ljósaútbúnaður fyrir ökutæki. 
Flokkur: 12. 

Skrás. 1981, nr. 340. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 10/1981. Tilkynnt 15. janúar 1981, kl. 13:45. 

ANTI-STOP 

Eigandi: Automobiles Citroén S.A., 117/167, Quai André Citroén, 75747 Paris, 
Frakklandi. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON é THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: 12. fl.: Ökutæki, farartæki til nota á landi, legi eða í lofti, einkum sér- 

knúin farartæki og hreyflar, byggingarhlutar, hlutar og tæki til þeirra, 
(sem ekki falla undir annan flokk). 
36. fl.: Vátryggingarstarfsemi. 
37. fl.: Viðhald og viðgerðir farartækja. 
39. fl.: Flutningar og birgðahald. 

Flokkar: 12., 36., 37., 39. 

Forgangsréttur er frá 29. júlí 1980. 
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Skrás. 1981, nr. 341. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 57/1981. Tilkynnt 20. febrúar 1981, kl. 14:30. 

MUSTAD AUTOLINE SYSTEM 

  

Eigandi: O. Mustad £ Sýn A/S, Mustads vei 1, Oslo 2, Noregi. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Vélbúnaður fyrir fiskveiðar, hlutar og búnaður til þessara vara. 
Flokkur: 7. 

Skrás. 1981, nr. 342. Skráningard. 29. desmber 1981. 

T 93/1981. Tilkynnt 20. mars 1981, kl. 11:30. 

  

Eigandi: MARS, INCORPORATED, Westgate Park, 1651 Old Meadow Road. 
McLean, Virginia, Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Matvæli og efni í mat, þar með talið súkkulaðikonfekt. 
Flokkur: 30. 

Merkið er skráð í litum. 

  

Skrás. 1981, nr. 343. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 94/1981. Tilkynnt 20. mars 1981, kl. 11:30. 

   
Eigandi: MARS, INCORPORATED, Westgate Park, 1651 Old Meadow Road. 

McLean, Virginia, Bandaríkjunum. 
Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Matvæli og efni í mat, þar með talið súkkulaðikonfekt. 
Flokkur: 30. 

Merkið er skráð í litum. 
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Skrás. 1981, nr. 344. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 156/1981. Tilkynnt 8. maí 1981, kl. 15:00. 

CHARADE 

Eigandi: Daihatsu Kogyo Kabushiki Kaisha (Daihatsu Motor Company Limited), 
1-1 Daihatsu-Cho, Ikeda City, Osaka Prefecture, Japan. 

Umboðsm.: G. H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1337, Reykjavík. 
Vörur: Tæki og ökutæki til flutninga á landi og sjó, og varahlutir og búnaður 

fyrir allar ofangreindar vörur. 
Flokkur: 12. 

  

Skrás. 1981, nr. 345. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 179/1981. Tilkynnt 2. júní 1981, kl. 14:30. 

ELECTRO-VOICE 

Eigandi: Electro-Voice, Incorporated, 600 Cecil Street, Buchanan, Michigan 49107. 

Bandaríkjunum. 
Umboðsm.:  G. H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1337, Reykjavík. 
Vörur: Hljóðnemar, hljóðnemastæði, klemmur og tilfæringar fyrir hljóðnema, 

straumbreytar fyrir hljóðnema, hlífðargler fyrir hljóðnema, hljóð- 
nemadeyfarar, hljóðnemarofar, hljóðnemasigti, aflgjafar fyrir hljóð- 
nema, burðartöskur fyrir hljóðnema, heyrnartól, hátalarar, hátalara- 

kerfi, innfelldar hornstyrkingar fyrir hátalara (folded horn enclosures) 
kallkerfi, stjórnrásir (drivers) fyrir hátalara, straumbreytar fyrir há- 
talara, magnarar, og hljómdósir fyrir plötuspilara. 

Flokkur: 9. 
Vörumerkið er skráð á grundvelli 29. gr. vörumerkjalaga, „Telle- 
Quelle“. 

Skrás. 1981, nr. 346. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 199/1981. Tilkynnt 18. júní 1981, kl. 14:00. 

GOLD MEDALLION 

Eigandi: Teledyne Industries, Inc., 1901 Avenue of the Stars, Los Angeles, Cali- 

fornia, Bandaríkjunum. 
Umboðsm.: Faktor Company, Reykjavík. 
Vörur: Vélar knúnar sprengikrafti (internal combustion engines). 
Flokkur: 7. 
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Skrás. 1981, nr. 347. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 189/1981. Tilkynnt 4. júní 1981, kl. 13:30. 

  

Eigandi: United Technologies Corporation, United Technologies Building, Hart- 

tord. Connecticut 06101, Bandaríkjunum. 

Umtoðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

vörur: Aflvélar í flugvélar, báta og skip og fyrir staðbundnar stöðvar og vara- 

hluti til allra þessa. 

Flokkur: 12. 

Forgangsréttur er frá 14. maí 1981. 

    

Skrás. 1981, nr. 348. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 204/1981. Tilkynnt 24. júní 1981, kl. 14:30. 

  

Eigardi: Johnson £ Johnson 501 George Street, New Brunswick, New Jersey, 

Bandaríkjunum. 

B181
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Umboðsm.: OG. H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1337, Reykjavík. 

  

Vörur: Allar vörur í 1. flokki, einkum efni til sjúkdómsgreininga (diagnostic 
reagents). 

Flokkur: 

Skrás. 1981, nr. 349. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 205/1981. Tilkynnt 24. júní 1981, kl. 14:30. 

DONOREST 

Eigandi: American Home Products Corporation, 685 Third Avenue, New York, 
New York, Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON á THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Meðul og lyfjablöndur. 
Flokkur: 5. 

    

Skrás. 1981, nr. 350. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 192/1981. Tilkynnt 11. júní 1981, kl. 10:29. 

  

Eigandi: Miller Brewing Company, 3939 West Highland Boulevard, Milwaukee, 
Wisconsin 53201, Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: Faktor Company, Reykjavík. 
Vörur: Bjór. 
Flokkur: 32. 

Merkið er skráð í lit. 
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Skrás. 1981, nr. 351. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 206/1981. Tilkynnt 24. júní 1981, kl. 14:30. 

BLACK CLIPPER 

Eigandi: THE PINKERTON TOBACCO COMPANY, P.O. Box J86, Owensboro, 
Kentucky 42302, Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON á THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 34. flokki, einkum reyktóbak. 
Flokkur: 34. 

  

Skrás. 1981, nr. 352. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 207/1981. Tilkynnt 24. júní 1981, kl. 14:30. 

LEADING EDGE 

Eigandi: Leading Edge Products, Inc., 225 Turnpike Street, Canton, Mass. 02021, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Tölvur og jaðartæki, ásamt leiðslum einkum úr plasti, til þess að tengja 

saman tölvur og jaðartæki, t.d. prentara og diskadrif. 
Flokkur: 9. 

  

Skrás. 1981, nr. 353. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 208/1981. Tilkynnt 24. júní 1981, kl. 15:00. 

cokiín 
Eigandi: CROMOFILTER, Société Anonyme, 9, rue de PAnnonciation, 75016 

Paris, Frakklandi. 
Umboðsm.: Faktor Company, Reykjavík. 
Vörur: Fylgihlutir fyrir tæki til endurprentunar og stækkunar; fylgihlutir fyrir 

ljósmynda- og kvikmyndatæki, þar með taldir filterar, sólskyggni, 
stopparar fyrir ramma og ljósopsplötur á linsum, haldarar fyrir filtera 
og/eða sólskyggni til að koma þeim fyrir á linsum. 

Flokkur: 9. 
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Skrás. 1981, nr. 354. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 209/1981. Tilkynnt 24. júní 1981, kl. 15:00. 

ECCO 

Eigandi: WIGGINS TEAPE (UK) PLC, Gateway House, Basing View, Basing- 

stoke, Hampshire RG21 2EE, Englandi. 
Umboðsm.: Faktor Company, Reykjavík. 
Vörur: Kolefnislaus afritunarpappír, kolefnislaus afritunarpappi og vörur bún- 

ar til þar úr. 
Flokkur: 16. 

Skrás. 1981, nr. 355. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 210/1981. Tilkynnt 24. júní 1981, kl. 15:00. 

Eigandi: Leyland Vehicles Limited, Lancaster House, Leyland, Preston, PR5 1SN, 
Englandi. 

Umboðsm.: Faktor Company, Reykjavík. 
Vörur: Hlutar og fylgihlutir fyrir vélknúin farartæki á landi. 
Flokkur: 12. 
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Skrás. 1981, nr. 356. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 211/1981. Tilkynnt 24. júní 1981, kl. 15:00. 

SINCE 1927 

  

Eigandi: Teledyne Industries, Inc., 1901 Avenue of the Stars, Los Angeles, Cali- 
fornia, Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: Faktor Company, Reykjavík. 

  

Vörur: Vélar knúnar sprengikrafti (internal combustion engines). 
Flokkur: 7. 

Skrás. 1981, nr. 357. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 212/1981. Tilkynnt 25. júní 1981, kl. 11:30. 

REVE NOIR 

Eigandi: Rowntree Mackintosh S.A., Noisiel 77420, Marne-la-Vallee, Frakklandi. 

Umboðsm.: Axel Einarsson, Aðalstræti 6, Reykjavík. 

Vörur: Súkkulaði, sælgæti, konfekt, karamellur og brjóstsykur; brauð, kex, 
kökur og sætabrauð; ís og rjómaís; kaffi, te, kókó, sykur og gervikaffi; 

hveiti og blöndur úr kornmeti. 
Flokkur: 30. 
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Skrás. 1981, nr. 358. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 213/1981. Tilkynnt 29. júní 1981, kl. 15:00. 

DAJM 

Eigandi: Aksjeselskapet FREIA, Johan Throne Holsts Plass 1, Oslo 5, Noregi. 
Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 30. flokki. 
Flokkur: 30. 

Skrás. 1981, nr. 359. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 214/1981. Tilkynnt 29. júní 1981, kl: 15:00. 

KONG HAAKON 

Eigandi: Aksjeselskapet FREIA, Johan Throne Holsts Plass 1, Oslo 5, Noregi. 
Umboðsm.: SIGURJÓNSSON é£ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 30. flokki. 
Flokkur: 30. 

Skrás. 1981, nr. 360. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 215/1981. Tilkynnt 29. júní 1981, kl. 15:00. 

NON STOP 

Eigandi: Aksjeselskapet FREIA, Johan Throne Holsts Plass 1, Oslo 5, Noregi. 
Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 30. flokki. 
Flokkur: 30. 

Skrás. 1981, nr. 361. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 216/1981. Tilkynnt 29. júní 1981, kl. 15:00. 

MONOLIT 

Eigandi: Aksjeselskapet FREIA, Johan Throne Holsts Plass 1, Oslo 5, Noregi. 
Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Allar vörur í 30. flokki. 
Flokkur: 30. 
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Skrás. 1981, nr. 362. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 217/1981. Tilkynnt 29. júní 1981, kl. 15:00. 

BORGHESE 

Eigandi: THE PRINCESS MARCELLA BORGHESE, INC., 767 Fifth Avenue, New 
York, New York, Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON á THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Ilmvötn, kölnarvötn, steinkvötn, kinnalitir, varalitir, andlitskrem og 

andlitsáburður (lotion), handkrem og handáburður, augnsnyrtivörur 
(eye makeup), naglalökk, baðsápur, baðduft, sjampó og hárlagninga- 

    

vökvar. 
Flokkur: 3. 

Skrás. 1981, nr. 363. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 218/1981. Tilkynnt 29. júní 1981, kl. 15:00. 

PRINCESS MARCELLA BORGHESE 

Eigandi: THE PRINCESS MARCELLA BORGHESE, INC., 767 Fifth Avenue, New 
York, New York, Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON é THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Varalitir, naglalökk, alls konar snyrtivörur fyrir andlit (facial makeup), 

púður, augnsnyrtivörur (eye makeup), og vörur til snyrtimeðhöndlunar 
(treatment products). 

    

Flokkur: 3. 

Skrás. 1981, nr. 364. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 219/1981. Tilkynnt 29. júní 1981, kl. 15:00. 

CHARLES REVSON 

Eigandi: CHARLES REVSON, INC., 767 Fifth Avenue, New York, New York, 

Bandaríkjunum. 
Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Andlitsfarðar, augnskuggar, púður í duftformi, rakahlaup og rakakrem, 

varalitir. 
Flokkur: ð. 
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Skrás. 1981, nr. 365. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 220/1981. Tilkynnt 29. júní 1981, kl. 15:00. 

NATURAL WONDER 

Eigandi: REVLON, INC., 767 Fifth Avenue, New York, New York, Bandaríkj- 

unum. 
Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Snyrtivörur, krem, púður, áburður og andlitsfarði (makeup) í fljótandi 

formi (liquid makeup). 

Flokkur: 3. 
Merkið er skráð á grundvelli 29. gr. vörumerkjalaga, „Telle-Quelle“. 

Skrás. 1981, nr. 366. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 221/1981. Tilkynnt 29. júní 1981, kl. 15.00. 

THEO-DUR 

Eigandi: Aktiebolaget Astra, S-151 85 Södertálje, Svíþjóð. 
Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 5. flokki. 
Flokkur: 5. 

Skrás. 1981, nr. 367. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 222/1981. 

Eigandi: 
Vörur: 

Flokkur: 

Tilkynnt 30. júní 1981, kl. 15.00. 

(UC 
Stálhúsgagnagerð Steinars hf., Skeifunni 6, 108 Reykjavík. 
Húsgögn. 
20. 
Forgangsréttur er frá 6. maí 1981.
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Skrás. 1981, nr. 368. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 223/1981. Tilkynnt 30. júní 1981, kl. 15.00. 

Eigandi: Stálhúsgagnagerð Steinars hf., Skeifunni 6, 108 Reykjavík. 

Vörur: Húsgögn. 
Flokkur: 20. 

Forgangsréttur er frá 6. maí 1981. 

  

Skrás. 1981, nr. 369. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 224/1981. Tilkynnt 1. júlí 1981, kl. 10.00. 

Gagrisile 

Eigandi: Exquisite Form Industries, Inc., 16 East 40th Street, New York, New 

York, Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: Kristinn Gunnarsson hrl., Ásenda 3, Reykjavík. 

Vörur: Hvers kyns kvenundirfatnaður, svo sem brjóstahaldarar, sokkabanda- 
belti og magabelti. 

Flokkur: 25. 

Skrás. 1981, nr. 370. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 226/1981. Tilkynnt 2. júlí 1981, kl. 14.45. 

Eigandi: Verksmiðjan Max hf., Ármúla 5, Reykjavík. 
Umboðsm.: Örn Þór hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

B 182
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Vörur: 24. fl.: Plasthúðuð (vinylhúðuð) metravara og öll önnur vatnsheld 

metravara. 
25. fl.: Sjó- og regnfatnaður, ásamt öðrum fullunnum vörum gerðum 
úr því efni. 

Flokkar: 24 og 25. 

Skrás. 1981, nr. 371. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 227/1981. Tilkynnt 2. júlí 1981, kl. 14.45. 

  

  

  

Eigandi: Max hf., Ármúla 5, Reykjavík. 
Umboðsm.: Örn Þór hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: 24. fl.: Plasthúðuð (vinylhúðuð) metravara og öll önnur vatnsheld 

metravara. 

25. fl.: Sjó- og regnfatnaður, ásamt öðrum fullunnum vörum gerðum 
úr því efni. 

Flokkar: 24 og 25. 

Skrás. 1981, nr. 372. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 228/1981. Tilkynnt 3. júlí 1981, kl. 12.50. 

Mr. MEOW 

Eigandi: Southold Game Corporation, P.O. Box 1650, Southold, N.Y. 11971, Banda- 

ríkjunum. 
Umboðsm.: Guðjón Styrkársson, Aðalstræti 9, Reykjavík. 
Vörur: Tæki seld sem einingar fyrir leiki og borðspil. 
Flokkur: 28. 

Skrás. 1981, nr. 373. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 230/1981. Tilkynnt 6. júlí 1981, kl. 14.45. 

PARALTEN 

Eigandi: DYNO INDUSTRIER A.S., Tollbugaten 22, Oslo 1, Noregur. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 16. flokki. 
Flokkur: 16. 
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Skrás. 1981, nr. 374. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 231/1981. Tilkynnt 6. júlí 1981, kl. 14.45. 

PARTEN 

Eigandi: DYNO INDUSTRIER A.S., Tollbugaten 22, Oslo 1, Noregur. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 16. flokki. 

Flokkur: 16. 
    

Skrás. 1981, nr. 375. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 236/1981. Tilkynnt 7. júlí 1981, kl. 14.40. 

  

Eigandi: Unilever PLC, a Public Limited Company, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, Englandi. 

Umboðsm.: Ágúst Fjeldsted, hrl., Ingólfsstræti 5, Reykjavík. 
Vörur: Efni til hreinsunar (þó ekki til notkunar í iðnaði og framleiðslu og 

til læknisfræðilegra nota); sápur; ilmvötn; loftnæmar olíur; efnablönd- 
ur til andlitssnyrtingar, efnablöndur til snyrtingar, án lyfja; efnablönd- 
ur til að koma í veg fyrir svita; efnablöndur til hárhirðingar; efna- 
blöndur til tannhirðingar. 

Flokkur: 3. 

Skrás. 1981, nr. 376. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 235/1981. Tilkynnt 7. júlí 1981, kl. 11.35. 

SMITH'S OLD YORK 

Eigandi: The Wickes Corporátion, 1010 Second Avenue, San Diego, California 
92101, Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON á THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Þurrkaðir belgávextir. 
Flokkur: 29. 
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Skrás. 1981, nr. 377. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 239/1981. Tilkynnt 9. júlí 1981, kl. 14.40. 

Eigandi: Guccio Gucci S.r.l., Via Tornabuoni 73/3, 50123 Florence, Ítalíu. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: 3. fl: Bleikiefni og Önnur efni til nota við fataþvott, ræstingu, fæg- 
ingu, hreinsun og slípun; sápa; ilmvörur, ilmolíur, snyrtivörur, hár- 

vatn; tannhirðivörur. 

14. fl.: Góðmálmar og blöndur úr þeim, svo og vörur úr góðmálmum 
eða húðaðar með þeim (nema hnífar, gafflar og skeiðar), skartgripir, 
gimsteinar; úr, klukkur og önnur tæki til tímamælinga. 
18. fl.: Leður og leðurlíki og hlutir gerðir úr þessum efnum og ekki 
eru taldir í öðrum flokkum; skinn, húðir, ferðakoffort og ferðatöskur; 

regnhlifar; sólhlífar og söngustafir; svipur, aktygi og reiðtygi. 
25. fl.: Fatnaður, þar með talið stígvél, skór og inniskór. 

Flokkar: 3., 14., 18., 25. 

  

Skrás. 1981, nr. 378. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 242/1981. Tilkynnt 9. júlí 1981, kl. 14.40. 

  

Eigandi: Masonite Aktiebolag, S-910 02 Rundviksverken, Svíþjóð. 
Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 6., 17., 19. og 27. flokki. 
Flokkar: 6, 17, 19 og 27. 

Forgangsréttur er frá 2. febrúar 1981. 
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Skrás. 1981, nr. 379. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 243/1981. Tilkynnt 10. júlí 1981, kl. 14.40. 

MISTLETOE 

Eigandi: Jovan, Inc., 875 North Michigan Avenue, Chigago, Illinois 60611, Banda- 
ríkjunum. 

Umboðsm.: Faktor Company, Reykjavík. 
Vörur: Imvötn fyrir konur, kölnarvötn. 
Flokkur: 3. 

Skrás. 1981, nr. 380. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 245/1981. Tilkynnt 14. júlí 1981, kl. 10.45. 

ORTHO-MUNE 

    

Eigandi: Johnson £ Johnson, 501 George Street, New Brunswick, New Jersey, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: G. H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1337, 121 Reykjavík. 
Vörur: Sjúkdómsgreiningarefni (diagnostic reagent) til nota á rannsóknastof- 

um. 
Flokkur: 1. 

Skrás. 1981, nr. 381. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 246/1981. Tilkynnt 20. júlí 1981, kl. 14.50. 

MILOPA 

Eigandi: Milopa Ltd., Geltenwilenstrasse 4—6, St. Gallen, Sviss. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

      

Vörur: Snyrtivörur. 
Flokkur: 3. 

Skrás. 1981, nr. 382. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 247/1981. Tilkynnt 20. júlí 1981, kl. 14.50. 

adidas 
Eigandi: Adidas Sportschufabriken, Adi Dassler KG, 8522 Herzogenaurach, 

Postfach 1120, Þýskalandi. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON á THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 25. flokki, einkum íþróttafatnaður og utanyfirfatnaður 

þar á meðal skófatnaður. 
Flokkur: 25. 
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Skrás. 1981, nr. 383. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 248/1981. Tilkynnt 20. júlí 1981, kl. 14.50. 

PEPE 

Eigandi: Sholemay Limited, trading as PEPE, Pe Pe House, 34 Bridge Road, 

London, NW10 9BK, Englandi. 
Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Fatnaðarvörur. 

Flokkur: 25. 

  

Skrás. 1981, nr. 384. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 249/1981. Tilkynnt 20. júlí 1981, kl. 14.50. 

  

    

  

  

Eigandi: Sholemay Limited, trading as PEPE, Pe Pe House, 34 Bridge Road, 
London, NW10 9BK, Englandi. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Fatnaðarvörur. 

  

Flokkur: 25. 

Skrás. 1981, nr. 385. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 251/1981. Tilkynnt 21. júlí 1981, kl. 14.40. 

RODEO 

Eigandi: MARS, INCORPORATED, Westgate Park, 1651 Old Meadow Road, Mc- 
Lean, Virginia, Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Sælgæti, kex og súkkulaði. 

Flokkur: 30. 
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Skrás. 1981, nr. 386. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 253/1981. Tilkynnt 22. júlí 1981, kl. 14.45. 

CAPOZIDE 

Eigandi: E. R. SQUIBB £ SONS, INC., Lawrenceville-Princeton Road, Princton, 

New Jersey 08540, Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Lyf við hjarta- og æðasjúkdómum. 
Flokkur: 5. 

  

Skrás. 1981, nr. 387. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 254/1981. Tilkynnt 28. júlí 1981, kl. 10.30. 

BIOCLONE 

Eigandi: Johnson á Johnson, 501 George Street, New Brunswick, New Jersey, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: G. H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1337, 121 Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 1. flokki einkum sjúkdómsgreiningarefni (diagnostic 

reagents) til nota á rannsóknarstofum, ekki til notkunar í manns- 
líkama. 

Flokkur: 1. 
  

Skrás. 1981, nr. 388. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 255/1981. Tilkynnt 28. júlí 1981, kl. 10.30. 

VALVOLINE 

Eigandi: Ashland Oil, Inc., P.O. Box 2458 COLUMBUS, Ohio 43216, Bandaríkj- 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR sé, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í flokkum 1, 2, 3, 4 og 21. 
Flokkar: 1,2,3,4 og 21. 

  
  

Skrás. 1981, nr. 389. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 256/1981. Tilkynnt 28. júlí 1981, kl. 10.30. 

V VALVOLINE 

Eigandi: Ashland Oil, Inc., P.O. Box 2458, COLUMBUS, Ohio 43216, Banda- 
ríkjunum. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON á THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík.
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Vörur: 1. fl.; Efni til að gera við leka, einkum göt á kælikerfum og sprungur 

í vélarhlutum; efni til að mýkja þétti (pakkningar) og til að halda 

drifreimum mjúkum og koma í veg fyrir að þær skriki til; íblöndunar- 

efni í hreyflaeldsneyti og smurolíur til að minnka reyk í útblæstri, 

svo og til að hamla gjallmyndun og til að auka smurhæfni olíunnar 

og vinna gegn brennslu hennar; efni til að auðvelda ræsingu hreyfla, 

sérstaklega í köldu veðri; efni til að hamla gegn ismyndun í eldsneytis- 

kerfum og í sprautubúnaði fyrir framrúður og luktir; efni til að eyða 

raka á vélarhlutum. 

2. fl: Ryðvarnarefni, þar á meðal ryðverjandi íblöndunarefni í bensin, 

smurolíur og kælivökva. 

3. fl.; Efni til hreingerningar — þ.á m. fitueyðingar og blettahreins- 

unar — á ökutækjum og brunahreyflum og á einstökum hlutum 

þeirra og fylgihlutum, einkum lökkuðum eða krómhúðuðum bilhlutum, 

hjólbörðum, sætum, dýnum, gólfi og mottum, skyggnum, bílþökum úr 

ómálmkenndum efnum, gúmmií-, plast- og glerhlutum, verkfærum, vél- 

arhlutum, sérstaklega blöndungum, kertum, platinum og öðrum hlutum 

í kveikjukerfi, hlutum í aflflutningsbúnaði, þ. á m. keðjum, og hemla- 

hlutum, svo og til að hreinsa sveifarhús, hreyfla, svonefndar skololíur, 

og eldsneytiskerfi, olíukerfi og kælikerfi, íblöndunarefni fyrir tæki til 

hreinsunar með gufu eða háþrýstivökvum; rúðusprautuvökvar ásamt 

íblöndunarefni í þá; efni, einkum vatnssneydd, til að hreinsa með hend- 

ur, svo og fatnað og önnur vefjarefni. 

4. fL: Smurefni, einkum fyrir hreyfla og drifkeðjur, stillivíra og öku- 

tækjahluta úr gúmmíi og gerviefnum; smurefni sem henta við lágt 

hitastig. 
91. fl.:; Búnaður og tæki til hreinsunar, einkum á ökutækja- og hreyfla- 

hlutum. 

Flokkar: 1, 2, 3, 4 og 21. 

  

Skrás. 1981, nr. 390. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 259/1981. Tilkynnt 28. júlí 1981, kl. 10.30. 

Eigandi: FERRERO S.p.A., Piazzale Pietro Ferrero, 12051 Alba (province of 

Cueno), Ítalíu. 
Umboðsm.: SIGURJÓNSSON é£ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Allar vörur í 30. flokki. 

Flokkur: 30. 
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" Skrás. 1981, nr. 391. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 260/1981. Tilkynnt 28. júlí 1981, kl. 13:45. 
  

    

  

  

Eigandi: Unilever PLC, a Public Limited Company, Port Sunlight, Wirral, 

Merseyside, Englandi. 
Umboðsm.: Ágúst Fjeldsted, Ingólfsstræti 5, Reykjavík. 
Vörur: Sápur, efni til hreinsunar (þó ekki til notkunar í iðnaði og framleiðslu 

og læknisfræðilegra nota), efnablöndur til hreingerninga, fæginga, 

skúringa og slípiefni; bleikingarefni, þvottaefni, og efnablöndur og 
efni til fataþvottar. 

Flokkur: 3. 

Skrás. 1981, nr. 392. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 262/1981. Tilkynnt 5. ágúst 1981, kl. 11:00. 

A ERICSSON 2 
Eigandi: Telefonaktiebolaget, L. M. Ericsson, S-12625 Stockholm, Svíþjóð. 
Umboðsm.: Johan Rönning h.f., Sundaborg 16, Reykjavík. 
Vörur/ Allar vörur í fl. 6, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17 og 20 og öll þjónusta í fl. 35, 

þjónusta: 36, 37, 38, 41 og 42. 

Flokkar: 6. 7. 9. 10. 11. 14. 16. 17. 20. 35. 36. 37. 38. 41. og 42. 

  

Skrás. 1981, nr. 393. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 265/1981. Tilkynnt 18. ágúst 1981, kl. 14:15. 

KONDITABS 

Eigandi: A/s Ferrosan, Sydmarken ó, DK-2860 Sgborg, Danmörku. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 5. flokki. 

Flokkur: 5. 
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Skrás. 1981, nr. 394. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 266/1981. Tilkynnt 18. ágúst 1981, kl. 14:15. 

ZAR 

Eigandi: United Gilsonite Laboratories, Jefferson Avenue and New York Street, 

Scranton, Pennsylvania, Bandaríkjunum. 
Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 2. flokki. 
Flokkur: 2. 

  

Skrás. 1981, nr. 395. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 267/1981. Tilkynnt 18. ágúst 1981, kl. 14:15. 

UNIPHYLLIN 

Eigandi: MUNDIPHARMA AG, St.Alban-Vorstadt 94, CH-4006 Basel, Sviss. 
Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Lyfja-, dýralækninga- og hreinlætisefni og meðul. 
Flokkur: 5. 

Skrás. 1981, nr. 396. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 269/1981. Tilkynnt 18. ágúst 1981, kl. 14:15. 

Kadus 

Eigandi: KADABELL GMBH £ CO. KG, D-7825 Lenzkirch, Þýskalandi. 
Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: 3. fl: Snyrtivörur þar með talin hármeðul. 

11. fl: Hárþurrkunartæki. 
Flokkar: 3 og 11. . 

Skrás. 1981, nr. 397. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 270/1981. Tilkynnt 18. ágúst 1981, kl. 14:15. 

CORGARETIC 

Eigandi: E.R. SQUIBB £ SONS, INC, Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, 

New Jersey 08540, Bandaríkjunum. 
Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Lyfjaefni til nota við hjarta- og æðasjúkdóma. 
Flokkur: 5. 

 



Skrás: 1981, 

T 273/1981. 

Eigandi: 

Vörur: 

Flokkur: 

Skrás. 1981, 

T 275/1981. 

Eigandi: 

Umboðsm.: 

Vörur: 

Flokkur: 

Skrás. 1981, 

T 277/1981. 

Eigandi: 
Umboðsm.: 

Vörur: 

Flokkur: 

1457 Nr. 814. 

nr. 398. Skráningard. 29. desember 1981. 

Tilkynnt 18. ágúst 1981, kl. 15:00. 

Hlunkur 

Firma Freyja h/f, Kársnesbraut 104, Kópavogi. 
Allar vörur í 30. flokki. 
30. 

nr. 399. Skráningard. 29. desember 1981. 

Tilkynnt 19. ágúst 1981, kl. 14:30. 
  

  

  

James Burrough Limited ín London Engand |           
  

JAMES BURROUGH LIMITED, Beefeater House, Montford Place, 

Kennington Lane, London SEI1 5DF, Englandi. 

Faktor Company, Reykjavík. 
Vín, sterkir drykkir, líkjörar og vínblöndur. 
33. 

nr. 400. Skráningard. 29. desember 1981. 

Tilkynnt 20. ágúst 1981, kl. 11:45. 

LANVIN 

Rowntree Mackintosh S.A., Noisiel 77420, Marne-la-Vallee, Frakklandi. 

Axel Einarsson hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 
Kaffi, te, kókó; sykur, brauð, kex, kökur og sætabrauð; sælgæti, brjóst- 
sykur, súkkulaði, sætindi, súkkulaðiframleiðsla, karamellur, tyggigúmm 
og blöðrutyggigúmm. 
30. 
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Skrás. 1981, nr. 401. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 278/1981. Tilkynnt 20. ágúst 1981, kl. 11:45. 

MENITER 

Eigandi: Rowntree Mackintosh S.A., Noisiel 77420, Marne-la-Vallee, Frakklandi. 

Umboðsm.: Axel Einarsson hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 
Vörur: Kaffi, te, kókó; sykur, brauð, kex, kökur og sætabrauð; sælgæti, brjóst- 

sykur, súkkulaði, sætindi, súkkulaðiframleiðsla, karamellur, tyggigúmm 
og blöðrutyggigúmm. 

Flokkur: 30. 

  

Skrás. 1981, nr. 402. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 279/1981. Tilkynnt 20. ágúst 1981, kl. 15:45. 

Kaupið beint — það borgar sig. 

Eigandi: Media, Björn Jakobsson, Pósthólf 1374, Skólavörðustíg 38, Reykjavík. 
Vörur/ 20. fi: Húsgögn o.fl. 
Þjónusta: 27. fl: Teppi; gólfdúkur og annað efni til að leggja á gólf; veggklæðning. 

3ð. fl: Auglýsingastarfsemi og viðskipti. 
41. fl: Fræðslu- og skemmtistarfsemi. 

Flokkar: 20. 27. 35. og 41. 

Skrás. 1981, nr. 403. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 280/1981. Tilkynnt 21. ágúst 1981, kl. 11:00. 

LISERDOL 

Eigandi: FARMITALITA CARLO ERBA S.p.A. Via Carlo Imbonati 24, Milan, Ítalía. 
Umboðsm.: Björn Árnason, Árni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 
Vörur: Læknislyf, lyf og lvfjaefni fyrir menn og dýr. 
Flokkur: 5. 

Merkið er skráð í öllum litum. 

 



Skrás. 1981, n 
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r. 404. Skráningard. 29. desember 1981. 

  
  

T 284/1981. Tilkynnt 26. ágúst 1981, kl. 11:00. 

(9) 42 % VOL. 0.52 
PRODUCED AND BOTTLED IN THE USSR FOR 

WO „SOJUZPLODOIMPORT“ MOSCOW 

Eigandi: PLODIMEX Aussenhandelsgesellschaft GmbH 2000 Hamburg 1, Ballin- 
damm 37, V-Þýskalandi. 

Umboðsm.: Ragnar Ólafsson, Laugavegi 18, Reykjavík. 
Vörur: Vín, sterkir drykkir og líkjörar. 

Flokkur: 3ð. 
Forgangsréttur er frá 30. desember 1980. 

T 285/1981. Tilkynnt 28. ágúst 1981, kl. 11:15. 

Skrás. 1981, nr. 405. Skráningard. 29. desember 1981. 

VIÐAL SASSOON 

Eigandi: Vidal Sassoon, Inc., A Delaware Corporation, 2049 Century Park East, 
Los Angeles, California 90067, Bandaríkjunum. 

Umboðsm.: Björn Árnason, Árni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 21. flokki. 
Flokkur: 21. 
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Skrás. 1981, nr. 406. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 286/1981. Tilkynnt 28. ágúst 1981, kl. 11:45. 

AÐDRLAMYGCIN 

Eigandi: FARMITALIA CARLO ERBA AB, Alvágen 5, 183 03 Táby, Svíþjóð. 
Umboðsm.: Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Sérstakt lyf til lækninga illkynjaðra sjúkdóma. 
Flokkur: 5. 
  

Skrás. 1981, nr. 407. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 287/1981. Tilkynnt 31. ágúst 1981, kl. 14:30. 

GETTI SPA. 

Eigandi: Mats Liljegren á Co. AB., Riddargatan 17, S-114 57 Stockholm, Svíþjóð. 
Umboðsm.: OG. H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1337, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 25. flokki. 
Flokkur: 2ð. 

Skrás. 1981, nr. 408. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 289/1981. Tilkynnt 31. ágúst 1981, kl. 14:30. 

  

       
  

> om 
Si ——/ C 

Eigandi: ALAIN DELON DIFFUSION S.A., 20 Quai Gustave Ádor, CH-1207 
GENEVE 90, Sviss. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Ilmvörur, snyrtivörur, andlitsfarði (make-up), vökvi til að þvo úr hör- 
undið (lotions), hárlakk, litar- og skolefni fyrir hár, naglalakk, hand- 
sápur, sjampó, svitalyktareyðir. 

Flokkur: 3. 

Forgangsréttur er frá 11. maí 1981.



1461 Nr. 814. 

    

Skrás. 1981, nr. 409. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 292/1981. Tilkynnt 1. september 1981, kl. 14:15. 

  

Eigandi: ELLESSE INTERNATIONAL S.p.A., 06074 — ELLERA UMBRA (PG), 
Ítalíu. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Skíðafatnaður. 

  

Flokkur: 25. 

Skrás. 1981, nr. 410. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 293/1981. Tilkynnt 2. september 1981, kl. 14:15. 

Eigandi: ELLESSE INTERNATIONAL S.p.A., 06074 — ELLERA UMBRA (PG), 
Ítalíu. 

Umboðsm.: SIGURJÓNSSON £ THOR s.f., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Fatnaður, þar með talið sportfatnaður, stígvél, skór og inniskór. 
Flokkur: 25. 

Skrás. 1981, nr. 411. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 296/1981. Tilkynnt 7. september 1981, kl. 14:00.
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Eigandi: Phonogram International B.V., Gerrit van der Veenlaan 4, Baarn, 
Hollandi. 

Umboðsm.: Björn Árnason, Árni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 
Vörur: Hljómplötur og myndplötur, hljóðsegulbönd og myndsegulbönd, músík- 

kassettur og myndkassettur; önnur tæki til flutnings hljóðs og mynda, 
filmur sem ekki tilheyra öðrum flokkum. 

Flokkur: 9. 

Skrás. 1981, nr. 412. Skráningard. 29. desember 1981. 

T 304/1981. Tilkynnt 14. september 1981, kl. 14:40. 

  

Í sn 

Eigandi: Verksmiðjan Max hf., Ármúla 5, Reykjavík. 
Umboðsm.: Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Plasthúðuð (vinylhúðuð) metravara og öll önnur vatnsheld metravara. 
Flokkur: 24. 

  

11. Endurnýjuð skrásett vörumerki 
Samkvæmt 22. og 23. gr. laga nr. 47 2. maí 1968, um vörumerki, sbr. 15. gr. reglugerðar 

nr. Í 2. janúar 1969, hafa eftirtalin vörumerki verið endurnýjuð. Hefur þeim jafnframt verið 
skipað í flokka samkvæmt 47. gr. sömu laga, sbr. og 18 gr. reglugerðar nr. 1/1969, um 
tilkynningar og skráningu vörumerkja o.fl. 

Skrás. 1970,nr. 511 Skrás. 1921, nr. 3 Skrás. 1941, nr. d 

Skrás. 1970, nr. 512 Skrás. 1921, nr. 5 Skrás. 1941, nr. 9 

Skrás. 1970, nr. 513 Skrás. 1921, nr. 27 Skrás. 1941,nr. 10 

Skrás. 1970, nr. 514 Skrás. 1921,nr. 36 Skrás. 1941,nr. 35 

Skrás. 1970, nr. 515 Skrás. 1921, nr. 37 Skrás. 1941,nr. 36 

Skrás. 1970, nr. 516 Skrás. 1951, nr. 1 

Skrás. 1970, nr. 517 Skrás. 1931,nr. 6 Skrás. 1951,nr. 4 

Skrás. 1970, nr. 518 Skrás. 1931, nr. 8 Skrás. 1951, nr. 5 

Skrás. 1970, nr. $19 Skrás. 1931,nr. 13 Skrás. 1951, nr. 9 

Skrás. 1970, nr. 520 Skrás. 1931,nr. 16 Skrás. 1951,nr. 11 

Skrás. 1970, nr. 522 Skrás. 1931, nr. 18 Skrás. 1951,nr. 21 

Skrás. 1970, nr. 523 Skrás. 1931,nr. 19 Skrás. 1951,nr. 22 

Skrás. 1970, nr. 524 Skrás. 1931,nr. 25 Skrás. 1951,nr. 23 

Skrás. 1970, nr. 525 Skrás. 1931, nr. 30 Skrás. 1951, nr. 24 

Skrás. 1970, nr. 526 Skrás. 1951,nr. 25 

Skrás. 1970, nr. 527 Skrás. 1941, nr. 1 Skrás. 1951,nr. 31 

Skrás. 1970, nr. 528 Skrás. 1941, nr. 2 Skrás. 1951,nr. 32 

Skrás. 1970, nr. 529 Skrás. 1941, nr. 3 Skrás. 1951,nr. 35
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IHI. Afmáð vörumerki 

Samkvæmt 27. gr. laga nr. 47 2. maí 1968 um vörumerki, sbr. 6. mgr. 15. gr. reglugerð- 

ar nr. 1 2. janúar 1969, hafa eftirtalin vörumerki verið afmáð úr vörumerkjaskránni. 

Skrás. 1921,nr. 20 Skrás. 1971, nr. 3 Skrás. 1971, nr. 109 
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Skrás. 1941,nr. 6 Skrás. 1971,nr. 10 Skrás. 1971, nr. 115 
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Skrás. 1971,nr. 14 Skrás. 1971, nr. 121 

Skrás. 1951, nr. 6 Skrás. 1971,nr. 16 Skrás. 1971, nr. 131 

Skrás. 1951, nr. 7 Skrás. 1971,nr. 18 Skrás. 1971, nr. 132 

Skrás. 1951,nr. 10 Skrás. 1971,nr. 19 Skrás. 1971, nr. 143 

Skrás. 1951,nr. 26 Skrás. 1971,nr. 21 Skrás. 1971, nr. 144 

Skrás. 1951, nr. 29 Skrás. 1971,nr. 22 Skrás. 1971, nr. 148 

Skrás. 1951,nr. 33 Skrás. 1971,nr. 23 Skrás. 1971, nr. 150 

Skrás. 1951,nr. 34 Skrás. 1971,nr. 24 Skrás. 1971, nr. 152 

Skrás. 1951, nr. 43 Skrás. 1971,nr. 25 Skrás. 1971, nr. 154 

Skrás. 1951, nr. 49 Skrás. 1971,nr. 31 Skrás. 1971, nr. 174 

Skrás. 1951,nr. 52 Skrás. 1971,nr. 37 Skrás. 1971, nr. 176 

Skrás. 1951,nr. 63 Skrás. 1971, nr. 40 Skrás. 1971, nr. 178 

Skrás. 1951,nr. 7$ Skrás. 1971,nr. 41 Skrás. 1971, nr. 184 

Skrás. 1951, nr. 78 Skrás. 1971, nr. 43 Skrás. 1971,nr. 187 

Skrás. 1971,nr. 44 Skrás. 1971, nr. 191 

Skrás. 1961, nr. 1 Skrás. 1971,nr. 45 Skrás. 1971, nr. 194 

Skrás. 1961,nr. 19 Skrás. 1971,nr. 48 Skrás. 1971, nr. 196 

Skrás. 1961,nr. 23 Skrás. 1971,nr. 63 Skrás. 1971, nr. 200 

Skrás. 1961,nr. 24 Skrás. 1971,nr. 68 Skrás. 1971, nr. 201 

Skrás. 1961,nr. 29 Skrás. 1971,nr. 73 Skrás. 1971, nr. 206 

Skrás. 1961,nr. 31 Skrás. 1971, nr. 74 Skrás. 1971, nr. 207 

Skrás. 1961,nr. 34 Skrás. 1971,nr. 75 Skrás. 1971, nr. 213 

Skrás. 1961,nr. 36 Skrás. 1971,nr. 76 Skrás. 1971, nr. 214 

Skrás. 1961, nr. 37 Skrás. 1971, nr. 77 Skrás. 1971, nr. 216 

Skrás. 1961,nr. 48 Skrás. 1971,nr. 82 Skrás. 1971, nr. 217 

Skrás. 1961,nr. 58 Skrás. 1971,nr. 83 Skrás. 1971,nr. 218 

Skrás. 1961,nr. 59 Skrás. 1971, nr. 87 Skrás. 1971, nr. 221 

Skrás. 1961,nr. "70 Skrás. 1971, nr. 93 Skrás. 1971, nr. 222 

Skrás. 1961, nr. 73 Skrás. 1971,nr. 95 Skrás. 1971, nr. 224 

Skrás. 1961,nr. 79 Skrás. 1971, nr. 97 Skrás. 1971, nr. 226 

Skrás. 1961,nr. 83 Skrás. 1971, nr. 98 Skrás. 1971, nr. 227 

Skrás. 1961,nr. 86 Skrás. 1971, nr. 99 Skrás. 1971, nr. 234 

Skrás. 1961,nr. 95 Skrás. 1971, nr. 100 Skrás. 1971, nr. 236 

Skrás. 1961,nr. 97 Skrás. 1971, nr. 101 Skrás. 1971, nr. 238 

Skrás. 1971, nr. 102 Skrás. 1971, nr. 243 

Skrás. 1971, nr. 1 Skrás. 1971, nr. 103 Skrás. 1971, nr. 246 

Skrás. 1971, nr. 2 Skrás. 1971, nr. 104 Skrás. 1971, nr. 251
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IV. Framseld vörumerki. 

Eftirtalin vörumerki hafa verið framseld á árinu 1981. 

Nr. 32/1952 til SEAGRAM UNITED KINGDOM LIMITED; sem einnig verslar 

undir nafninu CAPTAIN MORGAN RUM DISTILLERS, 17 Dacre Street, London, 

England. 

Nr. 331/1971 till MARS INCORPORATED; Westgate Park, 1651 Old Meadow Road, 

Mclean, Virginia, Ú.S.A. 
Nr. 116/1971 til CRUSH INTERNATIONAL (USA) INC., 301 East Sixth Street, 

Cincinnati, Ohio, Ú.S.A. 

Nr. 202/1963 til CRUSH INTERNATIONAL (USA) INC., 301 East Sixth Street, 

Cincinnati, Ohio, U.S.A. 

Nr. 172/1958 til Forbo Betriebs AG., Fáberstrasse 6, CH—8000 Zurich, Svisslandi. 

Nr. 173/1958 til Forbo Betriebs AG., Fáberstrasse 6, CH—-8000 Zurich, Svisslandi. 

Nr. 201/1967 til MEEKDEAN LIMITED 17 Dacre Street London, SWIHODR, 

Englandi. 

Nr. 395/1977 til EBMAC—Eastern Business Management and Consultants, v. o. Í., 

Van Wijnbergenlaan 1, 2242 JR Wassenaar, Hollandi. 
Nr. 412/1971 til J.D. Flúgger Mich. Schnack A/S, Isledalvey 151, 2510 Rödovre, 

Danmörku. 

Nr. 237/1963 til RHONE—POULENC INDUSTRIES, 22 avenue Montaigne, 

F—-75008 Paris, Frakklandi. 

Nr. 402/1974 til Cosmetique Sans Soucis GmbH, 7570 Baden— Baden, Ruhrstrasse 7, 

V-Þýskalandi. 
Nr. 322/1979 til Fribad Cosmetics GmbH, 7570 Baden-Baden, Ruhrstrasse 7, V- 

Þýskalandi. 

Nr. 320/1979 til Biodroga Cosmetics GmbH. 7570 Baden-Baden, Ruhbrstrasse 7, V- 
Þýskalandi. 

Nr. 321/1979 til Biodroga Cosmetics GmbH. 7570 Baden-Baden, Ruhrstrasse 7, V- 

Þýskalandi. 

Nr. 357/1972: 1) Breyting á heimilisfangi firmans frá 14, rue de la Baume, Paris til: 38, 
avenue Kléber til: Paris 16 éme, 

2) Breyting á nafni firmans í  ALSTHOM. UNELEC,; 
3) Breyting á heimilisfangi frá 38, avenue Kléber Paris l6éme við ALSTHOM-ATL- 

ANTIQUE, société anonyme, 38, avenue Kléber Paris l6éme. 

Nr. 65/1971 til Fairey Holdings Limited, Cranford Lane, Heston, Hounslow Middlesex, 

Englandi. 
Nr. 32/1958 til Chemical Combine, Inc. Cleveland, Ohio, Bandaríkjunum. 

Nr. 97/1950 til BEECHAM-WÚLFING GMBH é£ Co. KG. 

Nr. 53/1951 til VARTA Batterie Aktiengesellschaft, Am Leineufer 51,D—3000 

Hannover 21, Þýskalandi. 
Nr. 54/1951 til VARTA Batterie Aktiengesellschaft, Am Leinefer $1,D—-3000 

Hannover 21, Þýskalandi. 
Nr. $5/1951 til VARTA Batterie Aktiengesellschaft, Am Leineufer 51,D—3000 

Hannover 21, Þýskalandi. 

Nr. 242/1971 til Warnaco Inc., 350 Lafayette Street, Bridgeport, Connecticut 06602, 

Bandaríkjunum. 
Nr. 244/1971 til Warnaco Inc., 350 Lafayette Street, Bridgeport, Connecticut 06602, 

Bandaríkjunum. 

Nr. 283/1974 til Warnaco Inc., 350 Lafayette Street, Bridgeport, Connecticut 06602 
Bandaríkjunum.
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Nr. 71/1951 til VARTA Batterie Aktiengeselischaft, Am Leineufer 51, D-3000 Hann- 
over 21, Þýskalandi. 

Nr. 45/1961 til Nordtend AB, Mikrofonvágen 11-15 HÁGERSTEN, Svíþjóð. 
Nr. 54/1961 til Nordtend AB, Mikrofonvágen 11-15 HÁGERSTEN, Svíþjóð. 
Nr. 77/1979 til CLARKS LIMITED 40, High Street, Street, Somerset, Englandi. 

Nr. 121/1958 til Cadbury Typhoo Limited, Franklin House, Bournville, Birmingham 

B30 2 NA, Englandi. 
Nr. 189/1968 til Gallaher Limited, 65 Kingsway, London, Englandi. 

Nr. 407/1970 til Gallaher Limited, 65 Kingsway, London, Englandi. 
Nr. 546/1970 til Gallager Limited, 65 Kingsway, London, Englandi. 

Nr. 471/1970 til Gallager Limited, 65 Kingsway, London, Englandi. 
Nr. 105/1948 til Gallaher Limited, 65 Kingsway, London, Englandi. 
Nr. 179/1974 til Gallaher Limited, 65 Kingsway, London, Englandi. 

Nr. 108/1975 til Gallaher Limited, 65 Kingsway, London, Englandi. 

Nr. 121/1977 til Gallaher Limited, 65 Kingsway, London, Englandi. 

Nr. 138/1978 til Gallaher Limited, 65 Kingsway, London, Englandi. 
Nr. 191/1978 til Gallaher Limited, 65 Kingsway, London, Englandi. 
Nr. 416/1970 til Nordtend AB, Mikrofonvágen 11-—-15 Hágersten, Svíþjóð. 
Nr. 295/1965 til F. Hoffmann-La Roche á Co., Aktiengessellschaft, 124 Grenzacher- 

strasse, 4002 Basel, Sviss. 

Nr. 204/1965 til F. Hoffmann-La Roche á Co., Aktiengesellschaft, 124 Grenzacher- 

strasse, 4002 Basel, Sviss. 
Nr. 111/1953 til ZIMMER U.S.A, INC., 727 North Detroit Street, Warsaw, Indiana, 

Bandaríkjunum. 
Nr. 345/1980 til Sportvöruhús Reykjavíkur s. f. Óðinsgötu 4. Reykjavík. 
Nr. 105/1973 til INCO SAFETY PRODUCTS COMPANY, One New York Plaza, 

New York, N.Y. 10004, Bandaríkjunum. 

Nr. 7.1980 til FORMICA CORPORATION, 859 Berdan Avenue, Wayne, New Jersey 

07470, Bandaríkjunum. 
Nr. 284/1972 til Blanken Export B.V., Lisse, Hollandi. 
Nr. 296/1972 til Glaxo Group Limited, Clarges House, 6—22 Clarges Street, London 

W1Y 8SDH, Englandi. 
Nr. 34/1975 Til Glaxo Group Limited, Clarges House, 6—12 Clarges Street, London 

WLY SDH, Englandi. 
Nr. 108/1974 til Glaxo Group Limited, Clarges House, 6—12 Clarges Street, London 

WLY SDH, Englandi. 
Nr. 131/1978 til Glaxo Group Limited, Clarges House, 6—12 Clarges Street, London 

W1Y 8SDH, Englandi. 

Nr. 83/1976 til Glaxo Group Limited, Clarges House, 6—12 Clarges Street, London 
W1Y, 8SDH, Englandi. 

Nr. 85/1977 til Glaxo Group Limited, Clarges House, 6—12 Clarges Street, London 
WI Y 8DH, Englandi. 

Nr. 86/1969 til Glaxo Group Limited, Clarges House, 6—12 Clarges Street, London 
W1IY 8SDH, Englandi. 

Nr. 146/1971 til AKTIEBOLAGET ASTRA S—151 85 Södertálje Svíþjóð. 
Nr. 5/1954 til AKTIEBOLAGET ASTRA S—151 85 Södertálje Svíþjóð. 
Nr. 425/1980 til Van Son Holland Ink Corporation of America, 92 Union Street, 

Mineola, New York 11501, USA. 
Nr. 106/1955 til AKTIEBOLAGET ASTRA S—151 85 Södertálje Svíþjóð. 
Nr. 162/1960 til AKTIFBOLAGET ASTRA S—1$1 85 Södertálje Svíþjóð.
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Nr. 106/1955 til AKTIEBOLAGET ASTRA S— 151 85 Södertálje Svíþjóð. 
Nr. 162/1960 til AKTIEBOLAGET ASTRA S— 151 85 Södertálje Svíþjóð. 
Nr. 209/1976 til FFL (UK Finance) Limited, Waterloo Road 91, London SEI—8XP, 

Englandi. 
Nr. 22/1951 til Interfood Ltd., Avenue de Cour 107, Lausanne, Sviss. 

Nr. 345/1967 til FERRERO S.p.A., Piazzale Pietro Ferrero, Alba (province of Cuneo) 
Ítalíu. 

Nr. 346/1967 til FERRERO S.p.A., Piazzale Pietro Ferrero, Alba (province of Cun- 
eo), Ítalíu. 

Nr. 344/1967 til FERRERO S.p.A., Piazzale Pietro Ferrero, Alba (province of Cun- 
eo), Ítalíu. 

Nr. 55/1968 til Verksmiðjan Hlín h. f., Ármúla 5, Reykjavík. 
Nr. 121/1957 til SWEDA INTERNATIONAL Inc., 34 Maple Avenue, Pine Brook, 

New Jersey 07058, U.S.A. 
204/1969 til Anchor Il Corporation, One Franklin Plaza, Philadelphia, Pennsylvania, 

U.S.A. síðar til Carter— Wallace, Inc., 676 Fifth Avenue, New York, New York, Ú.S.A. 

Nr. 160/1968 til Anchor IH Corporation, One Franklin Plaza, Philadelphia, Pennsyl- 

vania, U.S.A. síðar til Carter—-Wallace, Inc., 676 Fifth Avenue, New York, New York, U.S. 

A. 
Nr. 161/1968 til Anchor IH Corporation, One Franklin Plaza, Philadelphia, Pennsyl- 

vania, U.S.A. síðar til Carter--Wallace, Inc., 676 Fifth Avenue, New York, New York, 

U.S.A. 
Nr. 181/1967 til Anchor Il Corporation, One Franklin Plaza, Philadelphia, Pennsyl- 

vania, U.S.A., síðar til Carter- Wallace, Inc., 676 Fifth. Avenue, New York, New York, Ú.S.A. 

Nr. 342/1967 til Anchor Il Corporation, One Franklin Plaza, Philadelphia, Pennsyl- 
vania, U.S.A., síðar til Carter--Wallace, Inc. 676 Fifth Avenue, New York, New York, 

U.S.A. 
Nr. 228/1965 til Anchor II Corporation, One Franklin Plaza, Philadelphia, Pennsyl- 

vania, U.S.A. síðar til Carter— Wallace, Inc., 676 Fifth Avenue, New York, New York, 

U.S.A. 
Nr. 38/1972 til Leonard Perfums, 92, avenue des Champs Elysées, Paris, Frakklandi. 
Nr. 47/1972 til Birds Eye Wall's Limited, Station Avenue, Walton—on—Thames, 

Surrey, Englandi. 
Nr. 415/1971 til Hoffman Apparel International Corp., 160 North Washington Street, 

Boston, Massachusetts Bandaríkjunum. 
Nr. 157/1979 til Fertin Laboratories A/S (Dansk Tyggegummi Fabrik A/S) P.O. Box 

299, 7100 Vejle, Danmörku. 
Nr. 402/1977 til Mo och Domsjö AB, Box 500, S-—-891 01, Örnskjöldsvik, Svíþjóð. 
Nr. 211/1975 til Seiko Corporation of America, 640 Fifth Avenue, New York, N.Y. 

10019 Bandaríkjunum. 
Nr. 373/1974 til Deserrollo y Gestion de Empresas, S.A. DEYGESA plxa. Alfonso El 

Magnánimo, 12, VALENCIA Spáni. 
Nr. 452/1971 til Viacon International Inc., 1211 Avenue of the Americas, New York, 

New York Bandaríkjunum. 

Nr. 366/1971 til Junex í Huskvarna AB, S—561 01 Huskvarna, Svíþjóð. 
Nr. 154/1979 til GLAXO GROUP Limited, Clarges House, 6—12 Clarges Street, 

London WIY 8SDH, Englandi. 
Nr. 45/1977 til GLAXO GROUP Limited, Clarges House, 6—12 Clarges Street, 

Londor W1Y 8DH, Englandi.
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Nr. 176/1968 til GLAXO GROUP LIMITED, Clarges House, 6—12 Clarges Street, 

London, WIY 8SDH, Englandi. 
Nr. 379/1973 til GLAXO GROUP Limited, Clarges House, 6—12 Clarges Street, 

London, WIY 8SDH, Englandi. 

Nr. 353/1973 til GLAXO GROUP Limited, Clarges House, 6—12 Clarges Street 

London, W1Y 8DH, Englandi. 

Nr. 175/1973 til GLAXO GROUP Limited, Clarges House, Clarges Street, London 

WLY 8SDH, Englandi. 
Nr. 26/1967 til GLAXO GROUP LIMITED, Clarges House, 6—12 Clarges Street, 

London W1Y 8SDH, Englandi. 

Nr. 18/1956 til GLAXO GROUP LIMITED, Clarges House, 6—12 Clarges Street, 

London WIY 8DH, Englandi. 

Nr. 168/1970 til GLAXO GROUP Limited, Clarges Houses, 6—12 Clarges Street, 

London W1iY 8DH, Englandi. 

Nr. 345/1976 til GLAXO GROUP LIMITED, Clarges House, 6—12 Clarges Street, 

London W1Y 8SDH, Englandi. 

Nr. 42/1978 til GLAXO GROUP LIMITED, Clarges House, 6—12 Clarges Street, 

London W1Y 8SDH, Englandi. 

Nr. 333/1972 til GLAXO GROUP Limited, Clarges House, 6—12 Clarges Street, 

London W1Y 8SDH, Englandi. 

Nr. 108/1972 til GLAXO GROUP LIMITED, Clarges House, 6—12 Clarges Street, 

London W1IY 8SDH, Englandi. 

Nr. 194/1964 til GLAXO GROUP LIMITED, Clarges House, 6—12 Clarges Street, 
London WIY 8SDH, Englandi. 

Nr. 45/1972 til Nippon Koku Kabushiki Kaisha (Japan Airlines Co. Ltd.) 7—3 Maru- 
nouchi 2—chome, Chiyoda—ku, Tokyo, Japan. 

Nr. 40/1972 til Nippon Koku Kabushiki Kaisha (Japan Airlines Co. Ltd.) 7—3 Maru- 
nouchi 2—chome. Chiyoda—ku, Tokyo, Japan. 

Nr. 54/1978 til EBMAC — Eastern Business Management and Consultants, v.o.f., 
Van Wijnbergenlaan 1, 2242 JR Wassenaar, Hollandi. 

Nr. 222/1974 til SWIFT á. COMPANY, 115 West Jackson Boulevard, Chicago, 1lli- 
nois, Bandaríkjunum. 

Nr. 116/1958 til SWIFT £ COMPANY, 115 West Jackson Boulevard, Chicago, Hli- 
nois, Bandaríkjunum. 

Nr. 120/1945 til SWIFT á. COMPANY, 115 West Jackson Boulevard, Chicago, Hlinois 
Bandaríkjunum. 

Nr. 129/1945 til SWIFT £. COMPANY, 115 West Jackson Boulevard, Chicago, 1lli- 

nois, Bandaríkjunum. 

Nr. 18/1979 til Jens R. Ingólfsson h. f. Grensásvegi 22, Reykjavík, 
Nr. 287/1979 til British-American Tobacco Company, Limited, Westminster House, 7 

Millbank, London, S.W., Englandi. 

Nr. 289/1971 til Carrington Viyella Garments Limited, George Street, Prestwich, 
Manchester, Englandi. 

Nr. 35/1971 til OSRAM Gesellschaft mit beschránkter Haftung, Berlín og Minchen, 
Sambandslýðveldinu Þýskalandi. 

Nr. 229/1971 til HERBERTS GMBH Christbusch 25, 5600 Wuppertal 2, Þýskalandi. 

Nr. 113/1961 til Nordtend AB, Stockholm, Svíþjóð.



Á árinu 1981 b 

1471 Nr. 814. 

V. Nafnbreytingar. 

reyttu eigendur eftirtalinna vörumerkja nafni sínu og heita nú: 

Skrás. 1967, nr. 92. DIEZ MERITO, S.A., Ferrocarril, 2, JEREZ DE LA 

FRONTERA, (Cadiz), Spáni. 
Skrás. 1951,nr 

Skrás. 1961, nr. 

ationstechnik. 

Skrás. 1971, nr. 

Skrás. 1971, nr. 

Skrás. 1957, nr. 

Main, Þýskalandi. 

Skrás. 1977, nr. 

Skrás. 1978, nr. 

Skrás. 1971, nr. 

Skrás. 1961, nr. 

Skrás. 1971, nr 

Skrás. 1961, nr. 

„4. Theodorus Niemeyer B.V. 

66. TRIUMPH-ADLER, Aktiengesellschaft, fúr Búro- und Inform- 

5. Henri Wintermans“ Sigarenfabrieken B.V. 
318. Tissot S.A.. Chemin des Tourelles 17, 2400 LE LOCLE, Sviss. 

54. Degussa Aktiengesellschaft, Weissfrauenstrasse 9. 600 Frankfurt/ 

90. BEECHAM-WÚLFING GMBH 4£ Co. KG. 
152. TITHEBARN LIMITED. 
137. ALSTHOM-ATLANTIQUE. 
94. Lyskaer, 2730 Herlev, Danmörku. 

„11. Tunguháls 11, pósthólf 10200, 130 Reykjavík. 
64. Rica Juliette SEBBAH, Jean Paul BAUDECROUKX og Micheline- 

Rosemonde GUILBERT, 33, Avenue Montaigne, 75008 PARIS, Frakklandi. 

Skrás. 1971, nr. 

Skrás. 1971, nr. 

Skrás. 1971, nr. 

Skrás. 1971, nr. 

Skrás. 1975, nr. 

Skrás. 1975, nr. 

297. Einar Sigurðsson h. f., Mýrargötu 26, 101 Reykjavík. 

395. Pierre Robert Aktiebolag, Fack 230—42, Tygelsjö, Svíþjóð. 
401. Pierre Robert Aktiebolag, Fack 230—42, Tygelsjö, Svíþjóð. 

404. Pierre Robert Aktiebolag, Fack 230—42, Tygelsjö, Svíþjóð. 

228. TIA MARIA LIMITED. 
320. TIA MARIA LIMITED. 

Skrás. 1978, nr. 326. DANNEMANN Cigarrenfabrik GmbH., Rahdener Str. 147, 

4990 Löbbeckel, Þýskalandi. 

Skrás. 1970, nr. 542. DANNEMANN Cigarrenfabrik GmbH., Rahdener Str. 147, 

4990 Lúbbecke1, Þýskalandi. 

Skrás. 1978, nr. 325. DANNEMANN Cigarrenfabrik GmbH., Rahdener Str. 147, 

4990 Lúbbeckel, Þýskalandi. 

Skrás. 1956, nr. 

Skrás. 1965, nr. 

Skrás. 1965, nr. 

Skrás. 1979, nr. 
Skrás. 1980, nr. 

Skrás. 1971, nr. 

Skrás. 1977, nr. 

Skrás. 1975, nr. 

86. UVG NEDERLAND B.V. 

202. UVG NEDERLAND B.V. 

203. UVG NEDERLAND B.V. 

441. LECO Gesundheitshilfen GmbH ér Co. KG. 

95. LECO Gesundheitshilfen GmbH á. Co. KG. 

380. Flugleiðir h. Í. 
237. BIRDS EYE WALL“S LIMITED. 

334. FFL (UK Finance) Limited. 

Skrás. 1966, nr. 147. PORON, 7, rue des Bas Trévois, Troyes, (Aube), Frakklandi. 

Skrás. 1976, nr. 

ér C. og síðan í Vall 

260. VER Valli £ Colombo s. a. s. di Valli Pasquale, Colombo Mario 
i ér Colombo S.p.A. 

Skrás. 1975, nr. 244. KUKIDENT Richardson GmbH £ Co. KG. 

Skrás. 1968, nr. 320. EXIDE CORPORATION. 

Skrás. 1963, nr. 136. EXIDE CORPORATION. 

Skrás. 1961, nr. 185. CKD PRAHA, OBOROVÝ PODNIK OF Praha Vysocany, 

Tékkóslóvakía. 

Skrás. 1951, nr. 88. Továrny strojírenské techniky, Praha. 

Skrás. 1951, nr. 84. EXIDE CORPORATION. 
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Skrás. 1971, nr. 376. Johann Maria Farina, Gegeniber dem Júlichs Platz GmbH, 

Bernhardstrasse 141, D—5000 Köln—51, Þýskalandi. 

Skrás. 1971, nr. 444. A/S GEA Farmaceutisk Fabrik (Gea Ltd. Pharmaceutical Manu- 

facturing Company). 
Skrás. 1971, nr. 442. A/S GEA Farmaceutisk Fabrik (Gea Ltd. Pharmaceutical Manu- 

facturing Company). 
Skrás. 1971, nr. 436. A/S GEA Farmaceutisk Fabrik (Gea Ltd. Pharmaceutical Manu- 

facturing Company). 

Skrás. 1971, nr. 440. A/S GEA Farmaceutisk Fabrik (Gea Ltd. Pharmaceutical Manu- 

facturing Company). 

Skrá. 1971, nr. 439. A/S GEA Farmaceutisk Fabrik (Gea Ltd. Pharmaceutical Manu- 
facturing Company). 

Skrás. 1971, nr. 443. A/S GEA Farmaceutisk Fabrik (Gea Ltd. Pharmaceutical Manu- 
facturing Company). 

Skrás. 1971, nr. 441. A/S GEA Farmaceutisk Fabrik (Gea Ltd. Pharmaceutical Manu- 

facturing Company). 

Skrás. 1971, nr. 434. A/S GEA Farmaceutisk Fabrik (Gea Ltd. Pharmaceutical Manu- 

facturing Company). 

Skrás. 1971, nr. 438. A/S GEA Farmaceutisk Fabrik (Gea Ltd. Pharmaceutial Manu- 

facturing Company). 

Skrás. 1971, nr. 433. A/S GEA Farmaceutisk Fabrik (Gea Ltd. Pharmaceutial Manu- 
facturing Company). 

Skrás. 1971, nr. 416. Precision Records and Tapes Limited, ACC House, 17 Great 

Cumberland Place, London WIA LAG, Englandi. 

Skrás. 1971, nr. 321. Precision Records and Tapes Limited, ACC House, 17 Great 

Cumberland Place, London WIA LAG, Englandi. 

Skrás. 1973, nr. 306. General Biscuits Belgie. 
Skrás. 1975, nr. 398. HAG GF Aktiengesellschaft. 

Skrás. 1976, nr. 113. Voest-Alpine Aktiengesellschaft. 

Skrás. 1976, nr. 330. Dr. R. Maag AG, CH—8157 Dielsdorf, Sviss. 
Skrás. 1971, nr. 400. Pierre Robert Aktiebolag, Fack 230—42, Tygelsjö, Svíþjóð. 

Skrás. 1971, nr. 200. CHLORIDE ALCAD LIMITED. 
Skrás. 1960, nr. 136. GLAXO GROUP Limited, Clarges House, 6—12 Clarges Street, 

London WLY 8DH, Englandi. 

Skrás. 1958, nr. 106. Duphar B.V. 
Skrás. 1975, nr. 27. Duphar B.V. 

Skrás. 1960, nr. 133. Duphar B.V. 

Skrás. 1977, nr. 168. Duphar B.V. 

Skrás. 1961, nr. 137. Duphar B.V. 

Skrás. 1966, nr. 238. Duphar B.V. 

Skrás. 1966, nr. 237. Duphar B.V. 

Skrás. 1965, nr. 266. Liggett Group Inc. og jafnframt breytt heimilisfangi sínu í: 100 

Paragon Drive, Montvale, New Jersey 07645, Bandaríkjunum. 

Skrás. 1965, nr. 267. Liggett Group Inc. og jafnframt breytt heimilisfangi sínu í: 100 

Paragon Drive, Montvale, New Jersey 07645, Bandaríkjunum. 

Skrás. 1970, nr. 462. Precision Records and Tapes Limited, ACC House, 17 Great 

Cumberland Place, London WLA LAG, Englandi. 

Skrás. 1951, nr. 95. Enka B.V., Arnhem, Velperweg 76, Hollandi. 

Skrás. 1966, nr. 5. Duracell International Inc.
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VI. Breytt heimilisföng. 

Eigandi vörumerkja nr. 113 og 114/1971 hefur breytt heimilisfangi sínu í 135, avenue 
Charles de Gaulle, NEUILLY SUR SEINE, Frakklandi. 

Eigandi vörumerkis nr. 7/1981 hefur breytt heimilisfangi sínu í 52 Wing Kwong Street, 
Nung Hom, Kowloon, Hong Kong. 

Eigandi vörumerkis nr. 209/1971 hefur breytt heimilisfangi sínu í 6—17, Aobadai 

3—-chome, Meguro-ku, Tokyo, Japan. 

Eigandi vörumerkja nr. 288 og 289/1974 hefur breytt heimilisfangi sínu í Rudonk 4, 
Breda, Hollandi. 

Eigandi vörumerkis nr. 142/1971 hefur breytt heimilisfangi sínu í 18618 Oxnard Street. 

Tarzana, California, Bandaríkjunum. 

Eigandi vörumerkis nr. 89/1961 hefur breytt heimilisfangi sínu í 700 Fairfield Avenue, 
Stamford, Connecticut 06902, Bandaríkjunum. 

Eigandi vörumerkis nr. 320/1971 hefur breytt heimilisfangi sínu í Vatnagarðar 14, Box 
4229, 104 Reykjavík. 

Eigandi vörumerkis nr. 261/1971 hefur breytt heimilisfangi sínu í City Wall House, 
Basing View, Basingstoke, Hampshire, Englandi. 

Eigandi vörumerkis nr. 138/1971 hefur breytt heimilisfangi sínu í No. 30, 2—-chome. 
Azuchi-machi, Higashi-ku, Osaka, Japan. 

Eigandi vörumerkja nr. 70, 71, 72 og 81/1971 hefur breytt heimilisfangi sínu í No. 210. 
Nakanuma, Minami Ashigara-Shi, Kanagawa, Japan. 

Eigandi vörumerkis nr. 20/1971 hefur breytt heimilisfangi sínu í 27777 Franklin Road, 
Southfield, Michigan, Bandaríkjunum. 

Eigandi vörumerkis nr. 51/1961 hefur breytt heimilisfangi sínu í Lawrenceville-Princ- 
eton Road, Princeton, New Jersey 08540, Bandaríkjunum. 

Eigandi vörumerkja nr. 16, 17 og 18/1961 hefur breytt heimilisfangi sínu í One Bruns- 
wick Plaza, Skokie, Tlinois 60077, Bandaríkjunum. 

Eigandi vörumerkis nr. 35/1951 hefur breytt heimilisfangi sínu í Am Leineufer 51, 

D—3000 Hannover 21, Þýskalandi. 
Eigandi vörumerkja nr. 1 og 2/1941 hefur breytt heimilisfangi sínu í 101 Hessle Road. 

Hull, Englandi. 

Eigandi vörumerkis nr. 147/1971 hefur breytt heimilisfangi sínu í Industriestrasse 8. 
8604 VOLKETSWIL/Zuúrich, Sviss. 

Eigandi vörumerkis nr. 16/1931 hefur breytt heimilisfangi sínu í Prudential Tower 
Building, Boston, Mass. 02199, Bandaríkjunum. 

Eigandi vörumerkis nr. 231/1960 hefur breytt heimilisfangi sínu í Flevolaan 5. 
NI — 1600 AA Enkhuizen Hollandi. 

Eigandi vörumerkja nr. 270, 271, 272, 273 og 274/1971 hefur breytt heimilisfangi sínu 
í Ford Motor Company Limited, Eagle Way, Brentwood, Essex, Englandi. 

Eigandi vörumerkis nr. 114/1961 hefur breytt heimilisfangi sínu í Galloping Hill Road. 

Kenilworth, New Jersey 07033, Bandaríkjunum. 
Eigandi vörumerkja nr. 62 og 72/1970 hefur breytt heimilisfangi sínu í 9 Avenue 

Matignon — Paris Séme Frakklandi. 
Eigandi vörumerkis nr. 86/1945 hefur breytt heimilisfangi sínu í Weston Centre. Bow- 

ater House, 68 Knightsbridge, London SWIX TLR, Englandi. 

Eigandi vörumerkis nr. 3/1921 hefur breytt heimilisfangi sínu í 88, rue de Rivoli. 
PARIS (Seine), Frakklandi.
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Eigandi vörumerkis nr. 265/1971 hefur breytt heimilisfangi sínu í 310 North Avenue, 
N.W., Atlanta, Georgia 30313, Bandaríkjunum. 

Eigandi vörumerkis nr. 417/1971 hefur breytt heimilisfangi sínu í 9 Avenue Matignon 
— PARIS Séme, Frakklandi. 

Eigandi vörumerkja nr. 301 og 302/1971 hefur breytt heimilisfangi sínu í 12—14 Rue 

Victor Noir — NEUILLY-SUR-SEINE (Hauts-de-Seine), Frakklandi. 

VII. Ýmsar breytingar. 

Umboðsmenn eiganda vörumerkis nr. 288/1974 eru Ágúst Fjeldsted, Benedikt Blöndal 

og Hákon Árnason, hæstaréttarlögmenn. 

Umboðsmaður eiganda vörumerkja nr. 86/1969, 296/1972, 108/1974, 34/1975, 83/ 

1976, 85/1977 og 131/1978 er Faktor Company. 

Umboðsmenn eiganda vörumerkis nr. 22/1951 eru SIGURJÓNSSON á THOR s. Í. 

Umboðsmenn eiganda vörumerkis nr. 1/1951 eru SIGURJÓNSSON á THOR s. Í. 

Umboðsmaður eiganda vörumerkja nr. 244, 245, 246, 247, 248, 249, 257, 258, 259, 

390/1965, 181, 182/1969, 12, 13, 301/1972, 217/1973, 285/1974 og 209/1979 er Faktor 
Company. 

Umboðsmaður eiganda vörumerkja nr. 313 og 314/1970 er Faktor Company. 
Umboðsmaður eiganda vörumerkis nr. 63/1974 er Faktor Company. 

Umboðsmaður eiganda vörumerkja nr. 29/1944 og 274/1979 er Faktor Company. 
Umboðsmaður eiganda vörumerkis nr. 271/1976 er Faktor Company. 

Vörulisti vörumerkis nr. 99/1980 hefur verið takmarkaður við „Lyf til að verjast upp- 
sölu og lyf fyrir miðtaugakerfið“. 

AD. EINKALEYFI 
veitt 1981. 

Hinn 6. janúar 1981 var Ib Thomsen, Hvide Sande, Danmörku veitt einkaleyfi hér á 

landi á skynjara til að sýna hornstöðu fyrir snúanlegum segul. 
Einkaleyfið er nr. 1051. 
Hinn 27. febrúar 1981 var Niveau AG, Gartenstrasse 85, Basel, Sviss, veitt einkaleyfi 

hér á landi á búnaði til að afstýra skriði og auka viðnám hjóla farartækja á ís og í snjó. 

Einkaleyfið er nr. 1052. 

Hinn 27. febrúar 1981 var Les Forges de Zeebrugge S.A., 71—145 Rue Bellenay, 

Herstal-les-Liége, Belgíu, veitt einkaleyfi hér á landi á aðferð til að meðhöndla yfirborð úr 

ómálmkenndu efni, s. s. skothylki og hliðstæð hulstur. 

Einkaleyfið er nr. 1053. 

Hinn 25. ágúst 1981 var TALLINSKY FILIAL TSENTRALNOGO PROEKTNOK- 
ONSTRUKTORSKOGO I TEKHNOLOGICHESKOGO BJURO GLAVNOGO UPR- 
AVLENIA RYBNOI  PROMYSHLENNOSTI ZAPADNOGO BASSEINA 
„LAPRYBA“, Ulitsa Petroleumi 10, Tallin, USSR, veitt einkaleyfi hér á landi á vél til að 

sauma upp net. 
Einkaleyfið er nr. 1054. 
Hinn 25. ágúst 1981 var SNAMPROGETTI S. p. A., Corso Venezia 16, Milan, Ítalíu, 

veitt einkaleyfi hér á landi á aðferð til sundurgreiningar á jarðgasi með kælingu í vinnslu- 

stöðvum sem framleiða ethylen. 

Einkaleyfið er nr. 1055.
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Hinn 25. ágúst 1981 var Nordischer Maschinenbau Rud. Baader GmbH á Co. KG., 
Geniner Strasse 249, 2400 Lúbeck, Þýskalandi, veitt einkaleyfi hér á landi á útbúnaði til 

þess að roðfletta fisk. 
Einkaleyfið er nr. 1056. 
Hinn 25. ágúst 1981 var RIGON S. p. A., an Italian Limited Company of PADOVA 

(Italy), Piazza Garibaldi, Ítalíu, veitt einkaleyfi hér á landi á skóm búnum til úr styrktum 

plastefnum og aðferð til að framleiða þá. 

Einkaleyfið er nr. 1057. 

Hinn 25. ágúst 1981 var WHAM - O MEG. Co. félag í Kaliforníu, 835 East El Monte 
Street, San Gabriel, Kaliforníu 91778, Bandaríkjum N-Ameríku, veitt einkaleyfi hér á landi 

á leiktækjum fyrir leiki í vatni. 

Einkaleyfið er nr. 1058. 

Hinn 25. ágúst 1981 var Andrési Gunnarssyni, Hjallavegi 31, Reykjavík, veitt einka- 
leyfi hér á landi á bílageymslubraut, tæki til geymslu bifreiða. 

Einkaleyfið er nr. 1059. 

Hinn 26. ágúst 1981 var Hakodate Seimo Sengu Co., Ltd., 17— 14, Suehiro-cho, Hak- 
odate-shi, Japan, veitt einkaleyfi hér á landi á fiskineti og aðferð til að framleiða það. 

Einkaleyfið er nr. 1060. 

Hinn 26. ágúst 1981 var SOCIETE NOUVELLE DES BENNES SAPHEM, La Neuve 
Lyre, Eure, Frakklandi, veitt einkaleyfi hér á landi á vélknúnum útbúnaði til þess að hlaða 
og afhlaða vörubifreiðar. 

Einkaleyfið er nr. 1061. 
Hinn 26. ágúst 1981 var Johannes Petrus Albertus Lochner, 13 Aberdour Crescent, 

Humewood Extension, Port Elizabet, Cape Province, Lýðveldi S-Afríku, veitt einkaleyfi hér 
á landi á nytjun ölduhreyfinga, einkum haföldu. 

Einkaleyfið er nr. 1062. 
Hinn 26. ágúst 1981 var ALCAN RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED, 

1, Place Ville Marie, Montreal, Quebec, Kanada, veitt einkaleyfi hér á landi á endurbótum í 

sambandi við framleiðslu áls. 
Einkaleyfið er nr. 1063. 
Hinn 26. ágúst 1981 var Clarence R. Possell, 4842 Viane Way, San Diego, Kaliforníu, 

Bandaríkjunum N-Ameríku veitt einkaleyfi hér á landi á jarðvarmatúrbínu og aðferð við 
notkun hennar. 

Einkaleyfið er nr. 1064. 

Hinn 26. ágúst 1981 var Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Ma. 02139 
og Cabot Corporation, 125 High Street, Boston, Ma., U..S. A., veitt einkaleyfi hér á landi á 

aðferð til þess að framleiða vatnskenndar samsetningar sem hafa aukna hitageymsluhæfni. 

Einkaleyfið er nr. 1065. 

Hinn 30. desember 1981 var Max Cohen, 489, Locust La., Cape May Court House, 

New York 08210, veitt einkaleyfi hér á landi á aðferð við að skelfletta skeldýr. 

Einkaleyfið er nr. 1066. 
Hinn 30. desember 1981 var Mitsui Mining ér Smelting Co. Ltd., Chu-Ku, Tokyo, 

Japan, veitt einkaleyfi hér á landi á fiskneti úr efni sem hefur mikla eðlisþyngd. 

Einkaleyfið er nr. 1067. 
Hinn 30. desember 1981 var Nordischer Maschinenbau Rud. Baader, Geniner Strasse 

249, 2400 Lúbeck, Þýskalandi veitt einkaleyfi hér á landi á aðferð og búnaði til vinnslu á 
fiskmarningi. 

Einkaleyfið er nr. 1068.
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Hinn 30. desember 1981 var ABBA AB, Box 2099, $S—451 02 Uddevalla, Svíþjóð, 
veitt einkaleyfi hér á landi á aðferð við framleiðslu næringarefnis. 

Einkaleyfið er nr. 1069. 
Hinn 30. desember 1981 var Ov Aino Lindeman Ab., PF 117 65101 Vasa 10, Finn- 

landi, veitt einkaleyfi hér á landi á aðferð á fyrirkomulagi til þess að festa netþinul við net 
o. þ. 1. 

Einkaleyfið er nr. 1070. 
Hinn 30. desember 1981 var Chevron Research Company, 575 Market Street, San 

Francisco, Kaliforníu, veitt einkaleyfi hér á landi á aflgjafa sem hagnýtir undirþrýsting í 
vökva. 

Einkaleyfið er nr. 1071. 

Hinn 30. desember 1981 var O. Mustad á Sön A/S, Mustads vei 1, Oslo 2, Noregi, veitt 

einkaleyfi hér á landi á áhaldi til að taka lausa tauma af fiskilínu. 
Einkaleyfið er nr. 1072. 

Hinn 30. desember 1981 var O. Mustad á Sön, Mustads vei 1, Oslo 2, Noregi, veitt 

einkaleyfi hér á landi á útbúnaði til að setja leysanlega festi milli króks og aðallínu. 

Einkaleyfið er nr. 1073. 
Hinn 30. desember 1981 var Findus, S.A., Vevey, Sviss, veitt einkaleyfi hér á landi á 

aðferð til að hausa og slægja fisk og vél til þess. 
Einkaleyfið er nr. 1074. 

Hinn 30. desember 1981 var Schweizerische Aluminium AG, 3965 Chippis, Sviss, veitt 

einkaleyfi hér á landi á álhitunarstykki með áfestum klæðningsjárnplötum. 

Einkaleyfið er nr. 1075. 
Hinn 30. desember 1981 var Lockheed Electronics Company Inc., U.S. Highway 22, 

Plainfield, New Jersey, Bandaríkjunum, veitt einkaleyfi hér á landi á sjálfvirku miðunartæki 
til að skjóta niður flugskeyti og flugvélar. 

Einkaleyfið er nr. 1076. 
Hinn 30. desember 1981 var Munksjö Aktiebolag, Jönköping, Svíþjóð og Peilly AB, 

Falkenberg, Svíþjóð, veitt einkaleyfi hér á landi á netkörfu, samstæðu fyrir slíkar netkörfur 

ásamt „kasettu“ fyrir þær. 
Einkaleyfið er nr. 1077. 

Hinn 30. desember 1981 var Diamond Shamrock Corporation 1100 Superior Avenue, 

Cleveland Ohio, Bandaríkjunum, veitt einkaleyfi hér á landi á endurbættri aðferð við að 
smíða rafskaut. 

Einkaleyfið er nr. 1078. 

Hinn 30. desember 1981 var Schweizerische Aluminium AG, 3965 Chippis, Sviss, veitt 

einkaleyfi hér á landi á aðferð og tæki til vinnslu áls með rafgreiningu í bráðnu efni. 
Einkaleyfið er nr. 1079.
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HEIÐURSMERKI FALKAORÐUNNAR 

Forseti Íslands sæmdi eftirtalda menn heiðursmerki Hinnar íslensku fálkaorðu 1981. 

I. ÍSLENDINGAR 
I. janúar: 

Árni Kristjánsson, píanóleikari, stjarna stórriddara. 

Bjarni Björnsson, forstjóri, riddarakross. 

Bragi Eiríksson, ræðismaður, riddarakross. 

Einar Arnalds, fv. hæstaréttardómari, stjarna stórriddara. 

Geir Kristjánsson Gígja, náttúrufræðingur, riddarakross. 

Guðmundur Benediktsson, ráðuneytisstjóri, stórriddarakross. 
Ingibjörg Guðmundsdóttir, frú, riddarakross. 
Jóhannes R. Snorrason, yfirflugstjóri, stórriddarakross. 

Jón Ívarsson, framkvæmdastjóri, riddarakross. 

Konráð Gíslason, kompássmiður, riddarakross. 
Magnús Á gústsson, fv. héraðslæknir, Hveragerði, riddarakross. 

Magnús Gamalielsson, framkvæmdastjóri, Ólafsfirði, stórriddarakross 

Ólafur Björnsson, prófessor, stórriddarakross. 

Ólafur Ólafsson, landlæknir, riddarakross. 

Sólveig Guðrún Halldórsdóttir, hjúkrunarfræðingur, riddarakross. 

Stefán Reykjalín, byggingameistari, Akureyri, riddarakross. 

Sverrir Sigurðsson, fv. framkvæmdastjóri, riddarakross. 

Þór Vilhjálmsson, hæstaréttardómari, riddarakross. 

15. apríl: 

Adolf J. E. Petersen, verkstjóri, riddarakross. 

Einvarður Hallvarðsson, fv. starfsmannastjóri, riddarakross. 

Elsa E. Guðjónsson, safnvörður, riddarakross. 

Gísli Andrésson, hreppstjóri, Hálsi í Kjós, riddarakross. 

Gísli Konráðsson, framkvæmdastjóri, Akureyri, riddarakross. 
Sigurður Demetz Franzson, söngkennari, riddarakross. 
Sigurveig Sigurðardóttir, Selfossi, riddarakross. 

17. júní: 

Bergur G. Gíslason, framkvæmdastjóri, riddarakross. 

Guðjón Guðmundsson, rekstrarstjóri, riddarakross. 
Guðmundur Daníelsson, rithöfundur, riddarakross. 

Guðrún Á. Símonar, söngkona, riddarakross. 

Halldór Sigfússon, fv. skattstjóri, riddarakross. 

Helga Björnsdóttir, frú, riddarakross. 

Hjálmar R. Bárðarson, siglingamálastjóri, stórriddarakross. 

Hjörtur E. Þórarinsson, bóndi, Tjörn í Svarfaðardal, riddarakross. 

Jón Auðuns, fv. dómprófastur, stórriddarakross. 

Kristján J. Gunnarsson, fræðslustjóri, riddarakross. 
Laufey Tryggvadóttir, formaður Náttúrulækningafél. Akureyrar, riddarakross. 

Pétur Sæmundsen, bankastjóri, riddarakross. 

Snorri Jónsson, fv. forseti Alþýðusambands Íslands, riddarakross. 

Þór Magnússon, þjóðminjavörður, riddarakross.
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október: 
Dóra Guðbjartsdóttir, ráðherrafrú, riddarakross. 
Eiríkur J. Eiríksson, prestur og þjóðgarðsvörður, stórriddarakross 
Halla Bergs, sendiráðunautur, stórriddarakross. 

Hannes Hafstein, sendiherra, stórriddarakross. 

Helgi Bergs, bankastjóri, riddarakross. 

Hjálmar Finnsson, framkvæmdastjóri, riddarakross. 
Hörður Helgason, ráðuneytisstjóri, stjarna stórriddara. 
Ingibjörg Jóhannsdóttir, fv. skólastjóri, riddarakross. 
Jón Helgason, forseti sameinaðs Alþingis, stórriddarakross. 

Leifur Kaldal, gullsmiður, riddarakross. 

Ólafur Egilsson, sendiherra, stórriddarakross. 

Sarah Ross Helgason, ráðuneytissstjórafrú, riddarakross. 
Sveinbjörn Sigurjónsson, fv. skólastjóri, riddarakross. 
Theodór A. Jónsson, forstöðumaður, riddarakross. 

október: 

Björg Ásgeirsdóttir, sendiherrafrú, riddarakross. 

október: 

Hjálmar W. Hannesson, sendiráðunautur, riddarakross 

Hólmfríður Jónsdóttir, sendiherrafrú, riddarakross 

. október: 

Þórunn Sigurðardóttir, sendiherrafrú, riddarakross. 

. desember: 

Jóhanna Egilsdóttir, frú, stórriddarakross. 

Í. ERLENDIR RÍKISBORGARAR. 

. Janúar: 

Erik Sönderholm, forstöðumaður Norræna hússins, riddarakross. 

. febrúar: 

Hans Juu! Sölvhöj, hirðstallari, kammerherra, Khöfn., stórkross. 

Mogens Erik Wahl, konungsritari, kammerherra, Khöfn., stórkross. 

Eigil Jörgensen, ráðuneytisstjóri danska utanríkisráðuneytisins Khöfn., stórkross. 

Janus A.W. Paludan, sendiherra Dana á Íslandi, stórkross. 

Sven-Aage Iversen, ofursti, kammerherra, Khöfn., stjarna stórriddara. 

Bendt Hjorth Jensen, yfirhöfuðsmaður, Khöfn., stjarna stórriddara. 

Otto Erling Möller, sendiherra, Khöfn., stjarna stórriddara. 

Albert Wulff Königsfeldt, protokollstjóri, sendiherra, Khöfn., stjarna stórriddara. 
Erik Fournais, ofursti, Khöfn., stjarna stórriddara. 

Knud Enggaard, 1. varaforseti þjóðþingsins, Khöfn., stjarna stórriddara. 

Helge Hjortdal, skrifstofustjóri þjóðþingsins, Khöfn., stjarna stórriddara. 
Ingo Emil Nielsen, hagsýslustjóri, Khöfn., stórriddarakross. 
Jörgen Helge Porsdal, skrifstofustjóri, Khöfn., stórriddarakross. 
Peter Pedersen Dyvig, sendiherra, Khöfn., stórriddarakross.
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Jörgen Alfred Schousboe, ofursti, kammerherra, stórriddarakross. 

Preben Harry Eichen, ofursti, Khöfn., stórriddarakross. 

Ivar Birckner Boye, ríkislögreglustjóri, Khöfn., stórriddarakross. 
Poul Valdemar Elfsen, lögreglustjóri, Khöfn., stórriddarakross. 

Henning Anker Wad Kronstam, balletmeistari, Khöfn., stórriddarakross. 
Hans Jensen, fræðslumálastjóri, Khöfn., stórriddarakross. 

Paul Andersen, flugvallarstjóri, Khöfn., stórriddarakross. 

Jörgen Fog-Petersen, forstjóri, Khöfn., stórriddarakross. 

Erik Abildgaard Nielsen, major, Khöfn., stórriddarakross. 

Sören Langvad, verkfræðingur, Khöfn., stórriddarakross. 

Anita van Hauen, hirðmey, Khöfn., riddarakross. 

Mogens Bang, ritari í hirðstallaraembættinu, Khöfn., riddarakross. 

Paul Anker Larsen, 1. hirðbryti, Khöfn., riddarakross. 

Bent Lykke, hirðbryti, Khöfn., riddarakross. 
Erik Stig Nielsen, major, Khöfn., riddarakross. 
Niels Kristian Gredsted, reiðmeistari, Khöfn., riddarakross. 

Johannes Hjortshöj, major, Khöfn., riddarakross. 
Niels Risdahl Jensen, vélameistari, Khöfn., riddarakross. 

Carl Erik Gustav von Freiesleben, major, Khöfn., riddarakross. 

Ole Björn Norup, major, Khöfn., riddarakross. 

Niels Ebbe Jensen, sjóliðshöfuðsmaður, Khöfn., riddarakross. 

Erik Berndsen, sjóliðshöfuðsmaður, Khöfn., riddarakross. 

Svend Killerich Hermansen, major, Khöfn. riddarakross. 
Christian Ulrich Helweg-Larsen, fulltrúi, Khöfn., riddarakross. 

Ib Ritto Andreasen, skrifstofustjóri, Khöfn, riddarakross. 
Ernst Henrik Schmiegelow, skrifstofustjóri, Khöfn., riddarakross. 

Jörgen lIlfeldt, sendiráðunautur, Khöfn, riddarakross. 

Peter Arndal Lauritzen, major, Khöfn., riddarakross. 

Henrik Hovard Ekmann, major, Khöfn., riddarakross. 

Nikolaj Knudsen, höfuðsmaður, Khöfn., riddarakross. 

Leif Koch Nielsen, major, Khöfn., riddarakross. 

Anders Egetved-Sörensen, yfirlögregluforingi, Khöfn., riddarakross. 
Jörgen Mydtskov, tæknistjóri, Khöfn., riddarakross. 
Kirsten Laura Ralov, aðstoðarballettmeistari, Khöfn., riddarakross. 

Kirsten Petersen, varaborgarstjórnarforseti, Khöfn., riddarakross. 
Eskild Friehling, stjórnarformaður Leikhússafnsins, Khöfn. 
Eijner Jens Peter Larsen, arkitekt, Khöfn., riddarakross. 

Chr. Lauritz-Jensen, varaborgarstjóri í Frederiksberg, stórriddarakross. 

John Winther, borgarstjóri í Frederiksberg, stórriddarakross. 
Mette Madsen, þjóðþingmaður, Khöfn., stórriddarakross. 

- mars: 

Erik Erikssön Bye, dagskrástjóri, Osló, riddarakross. 
Sigurd Slyngstad, fv. kennari, Osló, riddarakross. 
Maurice Gravier, prófessor, París, stjarna stórriddara. 

apríl: 

Lars Eskil Strömsten, ræðismaður Íslands í Hangð, riddarakross. 

Holger Strandberg, vararæðismaður Íslands, Vasa, riddarakross. 
Elva Saarinen, ritari, Helsingfors, riddarakross. 
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maí: 
Elinor Jelsdorf, forstjóri Khöfn., riddarakross. 

Finnur Erlendsson, vararæðismaður, Frederikshavn, stórriddarakross. 

Gunnar Christensen, framkvæmdastjóri, Khöfn., riddarakross. 
Vagn Holck Andersen, framkvæmdastjóri, Khöfn, riddarakross. 

„ maí: 

Raimund Hergt, fráfarandi sendiherra V.-Þýskalands á Ísl., stórkross. 

. Júní: 

Apolonia Zaluska-Strömberg, dr. phil, Stokkhólmi, riddarakross. 

Thomas D. Neale, varaforstjóri, Virginia Beach, U.S.A., riddarakross. 

júní: 

Olav Kielland, tónskáld og hljómsveitarstjóri, Osló, stórriddarakross. 

„júlí: 
Ole Villumsen Krog, silfurfræðingur, Viby, Danmörku, riddarakross. 

Alice Saunier-Seite, fv. háskólamálaráðherra, Frakklandi, stjarna stórriddara. 

„júlí 
Carl Christiansen, ræðismaður Íslands, Kristiansand, riddarakross. 

Odd Evensen, vararæðismaður Íslands, Hammerfest, riddarakross. 

Richard A. Ericson Jr., sendiherra Bandaríkjanna, stórkross. 

„júlí. 
Richard A. Martini, aðmíráll, stjarna stórriddara. 

júlí: 

Jaroslav Stark, læknir, London, riddarakross. 

James F.N. Taylor, læknir, London, riddarakross. 

október: 

Ethel Wiklund, sendiherra Svíþjóðar, stórkross. 

Hans Henrik Liljeborg, sendiráðunautur Danmerkur, stórriddarakross. 

. október: 

Annemarie Lorentzen, sendiherra Noregs, stórkross. 

. október: 

Sonja krónprinsessa Noregs, stórkross. 

Sven Stray, utanríkisráðherra, Osló, stórkross. 

Else Werring, overhoffmesterinne, Osló, stórkross. 

Magne Hagen, kabinettssekretær, Osló, stórkross. 

Sverre Ingemar Simonsen, oberst, Osló, stjarna stórriddara. 

Ole Birger Hatlem, kommandör, Osló, stórriddarakross. 

Carl August Bjarnstadt, oberst, Osló, stórriddarakross. 

Knut Moe, major, Osló, riddarakross. 

Jan- Wilhelm Borgersen, major, Osló, riddarakross. 

Jan Henrik Eriksen, orlogskaptein, Osló, riddarakross.
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Marie Evju, hoffdame, Osló, stórriddarakross. 

Göran Seip, hoffdame, Osló, stórriddarakross. 

Sissel Bratz, hofftdame, Osló, stórriddarakross. 

Terje Barr, oberst, Osló, stórriddarakross. 

Petter Andreas Ask, orlogskaptein, Osló, riddarakross. 

Leif Arne Ljökjell, kaptein, Osló, riddarakross. 

Rolv Eios, generalmajor, Osló, stjarna stórriddara. 

Ingrid Semmingsen, prófessor, dr. phil., Osló, stjarna stórriddara. 

Kjell Eliassen, utenriksrád, Osló, stórkross. 

Ketil Börde, protokollsjef, Osló, stjarna stórriddara. 

Carl Guldbakke, soussjef, Osló, stórriddarakross. 

Thor Johansen, protokollsekretær, Osló, riddarakross. 

Jens Evensen, sendiherra, Osló, stjarna stórriddara. 

Egil Amlie, ekspedisjonssjef, Osló, stórriddarakross með stjörnu. 

Daniel Natás, slottsgartner, Osló, riddarakross. 

Kjell Hansen, kansellisjef, Osló, stórriddarakross. 
Rolf Solem, politimester, Osló, stórriddarakross. 

Gunnar Gjone, politimester, Asker, stórriddarakross. 

Per Aavatsmark, politiinspektör, Osló, riddarakross. 

Kolbjörn Skjervengen, politiinspektör, Osló, riddarakross. 

Knut Austad, politiinspektör, Osló, riddarakross. 
Eivind Lome, politiafdelingssjef, Osló, riddarakross. 

Albert Nordengen, ordförer í Osló, stórriddarakross. 

Bernt H. Lund, finansrádsminister, Osló, stórriddarakross. 

Elisabeth Harlem, rádhusforvalterinde, Osló, riddarakross. 

Björn Egge, generalmajor, Osló, stjarna stórriddara. 
Böre Martin Norland, oberstlöytnant, Osló, stórriddarakross. 

Arne Pram, oberstlöytnant, Osló, stórriddarakross. 

Reidar Brekke, major, Osló, riddarakross. 

Jon S. Mosbakk, kaptein, Osló, riddarakross. 

Leif Aabekken, kaptein, Osló, riddarakross. 

Magnar B. Minás, löytnant, Osló, riddarakross. 

Tor Gyjesdal, fenrik, Osló, riddarakross. 

Per Heier Engeset, fenrik, Osló, riddarakross. 

Björn Anders Mellemberg. kaptein, Osló, riddarakross. 
Christer Johannesen, major, Osló, riddarakross. 
Arne H. K. Aas, kaptein, Osló, riddarakross. 

Gunnar E. Paulsen, major, Osló, riddarakross. 

Ragnar Sand Pedersen, kapt. löy., Osló, riddarakross. 

Jörn E. Brinck-Johnsen, Osló, riddarakross. 

Per Sverre Opedal, löytnant, Osló, riddarakross. 

. október: 

Silvia Svíadrottning, stórkross. 

Hertogafrúin af Hallandi, stórkross. 

Gunnar Lagergren, ríkisstallari, Stokkhólmi, stórkross. 
Stig Synnergren, stabchef, general, Stokkhólmi, stórkross. 
Alice Trolle-Wachtmeister, statsfru, Stokkhólmi, stórkross. 

Lennart Ahrén, hirðstallari, Stokkhólmi, stjarna stórriddara. 

Fredrik Lövenhirdin, siðameistari, Stokkhólmi, stjarna stórriddara.
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Jan-Carl von Rosen greifi, vara-siðameistari, Stokkhólmi, stjarna stórriddara. 
Nils-Erik Svenson, överintendent, Stokkhólmi, stjarna stórriddara. 

Sven-Olov Hedengren, expeditionchef, Stokkhólmi, stjarna stórriddara. 

Wendela Mattson, hirðmær, Stokkhólmi, stórriddarakross. 

Christer Fredholm, kammarherre, Stokkhólmi, riddarakross. 

Claes Nordström, hovintendent, Stokkhólmi, riddarakross. 

Erik Holm, hovintendent, Stokkhólmi, riddarakross. 

Göran Alm, intendent, Stokkhólmi, riddarakross. 

Lars Engdahl, hovfurir, Stokkhólmi, riddarakross. 

Lennart Andersson, husgerádsmástare, Stokkhólmi, riddarakross. 

Valter Schytt, kabinettskammarherre, Stokkhólmi, stjarna stórriddara. 

Anna Nora Schytt, frú, Stokkhólmi, stórriddarakross. 

Evert Báge, generalmajor, Stokkhólmi, stjarna stjórriddara. 
Ulf Adlén, kommandörkapten, Stokkhólmi, riddarakross. 

Hákan Söderlindh H. M. Konungens Adjutant Överstelöjtnant, Stokkhólmi, ridd- 

arakross. 

Carl Fredrik von Mentzer, överstetöjtnat, Stokkhólmi, riddarakross. 

Hodder Stjernswárd, Kommendanten Överste 1. gr, Stokkhólmi, stjarna stór- 

riddara. 

Jan Östlund, major, Stokkhólmi, riddarakross. 

Hans Norlén, major, Stokkhólmi, riddarakross. 

Axel Lennart Jákgenstedt, major, Stokkhólmi, riddarakross. 
Per-Olof Westergren, överstelöjtnant, Stokkhólmi, riddarakross. 

Lars-Gunnar Fransson, kapten, Stokkhólmi, riddarakross. 

Peter Norberg, örlogskapten, Stokkhólmi, riddarakross. 

Lars Arvenberg, kapten, riddarakross. 

Lars-Erik Freeman, avdelingschef, Stokkhólmi, riddarakross. 

Stig Roland Asplund, polisintendent, Stokkhólmi, riddarakross. 
Sven Huga Smedjegárden, polisintendtent, Stokkhólmi, riddarakross. 

Gustav Wilhelm Johansson, lögreglustjóri, Stokkhólmi, riddarakross. 

Johan Birger Lindgren, lögreglustjóri, Stokkhólmi, riddarakross. 
Ingemar Mundebo, Landshövding, Uppsölum, stórkross. 
Martin Holmdahl, rector magnificus, próf., stjarna stórriddara. 

Lasse Pöysti, leikhússtjóri, Stokkhólmi, stórriddarakross. 

Jan-Erik Wikström, menntamálaráðherra, Stokkhólmi, stórkross. 

Karin Söder, félagsmálaráðherra, Stokkhólmi, stórkross. 

Leif Leifland, ráðuneytisstjóri utanríkisrn., Stokkhólmi, stórkross. 

Hans Danelius, ráttschef, ambassadör, Stokkhólmi, stjarna stórriddara. 

Lennart Eckerberg, polchef, Stokkhólmi, stjarna stórriddara. 

Jan af Sillén, protokollschef, Stokkhólmi, stjarna stórriddara. 

Bo Teutenberg, docent UD folkráttssakk., Stokkhólmi, stjarna stórriddara. 

Per Kettis, departementsrád, Stokkhólmi, stórriddarakross. 

Göran Berg, departementsrád, Stokkhólmi, stórriddarakross. 

Christian Bausch, protokollschef, kanslirád, Stokkhólmi stórriddarakross. 

Alf Edeen, kanslirád, Stokkhólmi, stórriddarakross. 

Gunnar Dannerljung, dept. sekreteraren, Stokkhólmi, riddarakross. 

Johan Molander, dept. sekreter, Stokkhólmi, riddarakross. 

Siv Railert, blaðafulltrúi, Stokkhólmi, riddarakross. 

Margaretha Klingspor, kanslisekreterare, Stokkhólmi, riddarakross. 

Rutger Palme, forseti borgarstjórnar, Stokkhólmi, stjarna stórriddara.
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Lennart Strand, stadhusintendent, Stokkhólmi, riddarakross. 

Björn Molin, viðskiptaráðherra, Stokkhólmi, stórkross. 

Ingemar Sternberg, kanslirád, Stokkhólmi, stórriddarakross. 

13. nóvember: 

K. K. Larsen, rektor, Óðinsvéum, riddarakross. 

Peter J. Jörgensen, oberstlöjtenant, Khöfn, riddarakross. 
Rune Andréasson, dr., framkvæmdastjóri, Svíþjóð, stórriddarakross. 

Hans Lynge, rithöfundur, Grænlandi, riddarakross. 
Héðin Brú, skáld, Færeyjum, riddarakross. 

18. nóvember: 

Robbert Fack, hollenskur sendiherra, stórkross. 

tÞ
 

(9
) . nóvember: 

Klas Olofsson, forstjóri Norrænu menningarmálaskrifstofunnar, stórriddarakross. 

EMBÆTTI. SÝSLANIR M.M. a 
1980: 

10. sept. var Kjartani Aðalsteinssyni, lyfjafræðingi, veitt leyfi til reksturs lyfjabúðar á 
Seyðisfirði frá og með 1. nóvember 1980 að telja. 

24. okt. var dr. Cornelia Schubrig skipuð kjörræðismaður Íslands með aðalræðisstigi í 
Vín. 

11. nóv. var cand. odont. Herði V. Sigmarssyni veitt leyfi til þess að stunda tannlækn- 
ingar hér á landi. 

13. nóv. var cand. med. et chir. Úlfi Agnarssyni veitt leyfi til þess að stunda almennar 

lækningar hér á landi. 
28. nóv. var Jón Guðgeirsson skipaður yfirlæknir húðdeildar Landspítalans frá og með 

1. desember 1980. 
15. des. var Tryggva Guðmundssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir hér- 

aðsdómi. 

1981: 
5. jan. var Ólafur Sigurgeirsson, fulltrúi, skipaður aðalfulltrúi við borgarfógetaembættið 

í Reykjavík frá 1. janúar 1981 að telja. 

S.d. var Vilhjálmi Rafnssyni, lækni, að ósk hans, veitt lausn frá störfum læknis við 

heilsugæslustöð í Borgarspítalanum í Reykjavík frá og með 1. desember 1980 að telja. 
S. d. var Gunnar Helgi Guðmundsson, læknir, skipaður til þess að vera heilsugæslu- 

læknir við heilsugæslustöð í Borgarspítalanum í Reykjavík frá og með 15. janúar 1981 að 

telja. 

10. jan var Fleming Holm, viðskiptafræðingur, skipaður til þess að vera deildarstjóri 

bókhaldsdeildar Tryggingastofnunar ríkisins frá og með 15. janúar 1981 að telja. 
12. jan. var Jón Jósepsson skipaður framkvæmdastjóri Raunvísindastofnunar Há- 

skólans frá 1. febrúar 1981 að telja. 
15. jan. var David Geoffrey Wilson skipaður kjörræðismaður Íslands í Manchester. 

19. jan. var Árni Einarssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi. 
S. d. var Ólafi Thoroddsen, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi.
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21. jan. var cand. med. et chir. Jóni Eyjólfi Jónssyni veitt leyfi til þess að stunda 
almennar lækningar hér á landi. 

27. jan. var Finnbogi Jónsson, verkfræðingur, skipaður til þess að vera fulltrúi í iðnað- 

arráðuneytinu frá og með 1. janúar 1981 að telja. 
S. d. var cand. med. et chir. Þórði Gísla Ólafssyni veitt leyfi til þess að stunda almennar 

lækningar hér á landi. 

28. jan. var cand. med. et chir. Guðrúnu J. Guðmundsdóttur veitt leyfi til þess að stunda 
almennar lækningar hér á landi. 

29. jan. var Sigurði Samúelssyni veitt lausn frá prófessorsembætti í lyflækningum í 
læknadeild Háskóla Íslands fyrir aldurs sakir frá 1. september 1981 að telja. 

S. d. var Óla Þ. Ragnarssyni, yfirlyfjafræðingi, veitt leyfi til reksturs Dalvíkurapóteks, 
Dalvík, frá og með 1. febrúar 1981 að telja. 

30. jan. var Halldór Ásgrímsson, alþingismaður, skipaður formaður bankaráðs Seðla- 
banka Íslands, Lúðvík Jósepsson, fyrrv. alþingismaður, formaður bankaráðs Landsbanka 
Íslands, Albert Guðmundsson, alþingismaður, formaður bankaráðs Útvegsbanka Íslands, 

Sverrir Júlíusson, forstjóri, varaformaður bankaráðs Seðlabanka Íslands, Kristinn Finn- 

bogason, framkvæmdastjóri, varaformaður bankaráðs Landsbanka Íslands og Alexander 

Stefánsson, alþingismaður, varaformaður bankaráðs Útvegsbanka Íslands, allir frá 1. janúar 
1981 að telja. 

2. febr. var cand. med. et chir. Ingvari Þóroddssyni veitt leyfi til þess að stunda al- 
mennar lækningar hér á landi. 

S.d. var cand. med. et chir. Sæmundi Guðmundssyni veitt leyfi til þess að stunda 

almennar lækningar hér á landi. 

11. febr. var Steingrími G. Kristjánssyni, héraðsdómara við embætti sýslumannsins í 
Kjósarsýslu og bæjarfógetans í Hafnarfirði, Garðakaupstað og á Seltjarnarnesi, veitt lausn 

frá embætti frá 1. apríl 1981. 

13. febr. var cand. odont. Hannesi Ríkharðssyni veitt leyfi til þess að stunda tannlækn- 
ingar hér á landi. 

S. d. var Lúðvík Ólafssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í heimil- 
islækningum hér á landi. 

S.d. var cand. med. et chir. Ragnari Jónssyni veitt leyfi til þess að stunda almennar 
lækningar hér á landi. 

S. d. var Jóhanni Ágústi Sigurðssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur 
í heimilslækningum hér á landi. 

19. febr. var Sigurður Helgason, hæstaréttarlögmaður, skipaður til þess að vera bæjar- 
fógeti á Seyðisfirði og sýslumaður Norður-Múlasýslu frá 1. mars 1981 að telja. 

24. febr. var cand. med. et chir. Guðmundi Þorgeirssyni veitt leyfi til þess að stunda 
almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var Ólafur Pétursson, efnaverkfræðingur, skipaður til þess að vera deildarverk- 
fræðingur við Heilbrigðiseftirlit ríkisins frá og með 15. febrúar 1981 að telja. 

25. febr. var cand. med. et chir. Pálmari Hallgrímssyni veitt leyfi til þess að stunda 

almennar lækningar hér á landi. 

26. febr. var Guðrún Eiríksdóttir, hjúkrunarfræðingur, skipuð til þess að vera hjúkrun- 

arfræðingur við Heilsugæslustöðina á Höfn í Hornafirði frá í. mars 1981 að telja. 
27. febr. var Þengill Oddsson, heilsugæslulæknir á Vopnafirði, skipaður til þess að vera 

heilsugæslulæknir á Reykjalundi, Mosfellssveit frá og með 1. maí 1981 að telja. 

2. mars var cand. med et chir. Árna Jónssyni veitt leyfi til þess að stunda almennar 
lækningar hér á landi. 

S.d. var Höllu Þorbjörnsdóttur, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 
barnalækningum hér á landi.
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S. d. var cand. med. et chir. Einari Stefánssyni veitt leyfi til þess að stunda almennar 
lækningar hér á landi. 

5. mars var Guðna Þorsteinssyni, lækni, veitt lausn frá störfum yfirlæknis endur- 

hæfingardeildar Landspítalans, frá og með 1. maí 1981 að telja samkvæmt hans eigin ósk. 
9. mars var Oddur Rúnar Hjartarson, dýralæknir, skipaður til þess að vera heilbrigðis- 

ráðunautur við Heilbrigðiseftirlit ríkisins frá og með 1. apríl 1981 að telja. 

13. mars var cand. med. et chir. Vigdísi Hansdóttur veitt leyfi til þess að stunda al- 
mennar lækningar hér á landi. 

S.d. var Aðalsteinn Ásgeirsson, læknir, skipaður til þess að vera heilsugæslulæknir á 

Þórshöfn frá og með 1. apríl 1981 að telja. 

S.d. var cand. med. et chir. Bjarka Ólafssyni veitt leyfi til þess að stunda almennar 
lækningar hér á landi. 

16. mars var cand. med et chir. Guðjóni Haraldssyni veitt leyfi til þess að stunda 
almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var Finnur Erlendsson skipaður kjörræðismaður Íslands með vararæðisstigi í Fre- 
derikshavn. 

S. d. var cand. med. et chir. Þórarni Hannessyni veitt leyfi til þess að stunda almennar 
lækningar hér á landi. 

S. d. var Einari Ó. Arnbjörnssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 
almennum skurðlækningum hér á landi. 

S. d. var cand. med. et chir. Geir Gunnlaugssyni veitt leyfi til þess að stunda almennar 

lækningar hér á landi. 
17. mars var Páli Arnóri Pálssyni, héraðsdómslögmanni, veitt leyfi til málflutnings við 

Hæstarétt. 
S.d. afhenti Haraldur Kröyer herra Nicolae Ceausescu, forseta Rúmeníu, trúnaðarbréf 

sitt sem sendiherra Íslands í Rúmeníu með aðsetur í Moskvu. 
S. d. var Djoko Sukendro Notokusumo skipaður kjörræðismaður Íslands með aðal- 

ræðisstigi í Jakarta. 
24. mars var cand. med. vet. Gunnari Þorkelssyni veitt leyfi til að stunda dýralækningar 

hér á landi. 

S. d. var gefin út löggilding handa Stefáni Má Ingólfssyni til þess að vera dómtúlkur og 

skjalaþýðandi úr og á þýsku. 
S. d. var gefin út löggilding handa Torfa Hrafnssyni Tulinius til þess að vera dómtúlkur 

og skjalaþýðandi úr og á frönsku. 
S. d. var gefin út löggilding handa Matthíasi Frímannssyni til þess að vera dómtúlkur og 

skjalaþýðandi úr og á þýsku. 

S.d. var gefin út löggilding handa Flosa Albert Helga Kristjánssyni til þess að vera 
dómtúlkur og skjalaþýðandi úr og á ensku. 

S. d. var Gerald L. Parks skipaður kjörræðismaður Íslands með vararæðisstigi í Norfolk. 
30. mars var Guðmundi B. Guðmundssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem 

sérfræðingur í geðlækningum hér á landi. 
S. d. var cand. med. et chir. Ólafi Stefánssyni veitt leyfi til að stunda almennar lækningar 

hér á landi. 
S. d. var cand. med. et chir. Haraldi Dungal veitt leyfi til þess að stunda almennar 

lækningar hér á landi. 
31. mars var Ásgeiri Ólafssyni, að hans eigin ósk, veitt lausn frá störfum forstjóra 

Brunabótafélags Íslands frá og með 1. júlí 1981 að telja. 
S.d. var cand. med. et chir. Eyþóri Björgvinssyni veitt leyfi til að stunda almennar 

lækningar hér á landi. .
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3. apríl afhenti Einar Ágústsson herra Kenan Evren, forseta Tyrklands, trúnaðarbréf 

sitt sem sendiherra Íslands í Tyrklandi með aðsetur í Kaupmannahöfn. 
8. apríl var Bjarna Guðmundi Björgvinssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 

héraðsdómi. 
14. apríl var cand. med. vet. Guðbjörgu Önnu Þorvarðardóttur veitt leyfi til að stunda 

dýralækningar hér á landi. 
S. d. var Zeaul Huq skipaður kjörræðismaður Íslands með aðalræðisstigi í Dacca. 
S. d. var dr. Ingi Sigurðsson skipaður lektor í sagnfræði við Háskóla Íslands frá 1. júní 

1981 að telja. 
17. apríl afhenti Haraldur Kröyer herra Pal Losonczi, forseta Ungverjalands, trúnað- 

arbréf sitt sem sendiherra Íslands í Ungverjalandi með aðsetur í Moskvu. 
22. apríl var Guðmundur 1. Sverrisson, læknir, skipaður til þess að vera heilsugæslu- 

læknir á Seyðisfirði frá og með 1. júní 1981 að telja. 
S. d. var Pétur I. Pétursson, læknir, skipaður til þess að vera heilsugæslulæknir í Bolung- 

arvík frá og með 1. ágúst 1981 að telja. 
28. apríl var herra Sigurbirni Einarssyni, biskupi Íslands, veitt lausn frá embætti frá 1. 

október 1981 að telja. 
29. apríl var cand. med. et chir. Guðjóni Baldurssyni veitt leyfi til að stunda almennar 

lækningar hér á landi. 
S. d. var Þorsteini Einarssyni að eigin ósk veitt lausn frá deildarstjóraembætti í íþrótta- 

og æskulýðsmáladeild menntamálaráðuneytisins frá 1. júní 1981 að telja og einnig frá sama 

tíma veitt lausn frá starfi íþróttafulltrúa. 
30. apríl var Þorsteini Gíslasyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

þvagfæraskurðlækningum hér á landi. 
S. d. var cand. med. et chir. Magnúsi P. Albertssyni veitt leyfi til þess að stunda al- 

mennar lækningar hér á landi. 

S.d. var Páll B. Helgason, læknir, skipaður til þess að vera yfirlæknir endur- 
hæfingardeildar Landspítalans frá og með 1. maí 1981 að telja. 

S. d. var Hlöð Frey Bjarnasyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 
almennum skurðlækningum hér á landi. 

S. d. var Snorra Þorgeirssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í lyfja- 

og eiturefnafræði hér á landi. . 
5. maí var cand. med. et chir. Elíasi Ólafssyni veitt leyfi til þess að stunda almennar 

lækningar hér á landi. 

8. maí var cand. med. et chir. Hrafnkeli Óskarssyni veitt leyfi til þess að stunda al- 
mennar lækningar hér á landi. 

11. maí var Magnús Pétursson skipaður til þess að vera skrifstofustjóri í fjárlaga- og 
hagsýslustofnun. 

12. maí var skipað í eftirtaldar stöður í læknadeild Háskóla Íslands: Árna Kristinsson í 
hlutastöðu dósents í lyflæknisfræði um fimm ára skeið frá 1. júlí 1981 að telja, Bjarna 
Þjóðleifsson í hlutastöðu dósents í lyflæknisfræði um fimm ára skeið frá 1. júlí 1981 að telja, 

Halldór Jóhannsson í hlutastöðu dósents í handlæknisfræði um fimm ára skeið frá 1. júlí 

1981 að telja og Lúðvík Ólafsson í hlutastöðu lektors í heimilislækningum frá 1. ágúst 1981 
til 30. júní 1986. 

13. maí. var cand. med. et chir. Girish Hirlekar veitt leyfi til þess að stunda almennar 

lækningar hér á landi. 
15. maí var Valgerður Vilhjálmsdóttir, skjalavörður, skipuð deildarstjóri í mennta- 

málaráðuneytinu frá 15. mars 1981 að telja. 
20. maí var dr. Werner O. Blunck veitt lausn frá störfum sem kjörræðismanni Íslands í 

Hannover.



1487 

S. d. var Gisela Maurer skipuð kjörræðismaður Íslands í Hannover með Niedersachsen, 
að undantekinni Cuxhaven-borg, að umdæmi. 

21. maí var Maurits Karsten Bostad skipaður kjörræðismaður Íslands í Port Said. 
25. maí var gefið út veitingarbréf handa séra Gísla Jónassyni til þess að vera sóknar- 

prestur í Víkurprestakalli í Skaftafellsprófastsdæmi frá 15. maí 1981 að telja. 

S. d. var gefið út veitingarbréf handa séra Valdimar Hreiðarssyni fyrir Reykhólapresta- 
kalli í Barðastrandarprófastsdæmi. 

26. maí var Finnbogi Jónsson, fulltrúi, skipaður til þess að vera deildarstjóri í iðnaðar- 
ráðuneytinu frá og með 1. júní 1981 að telja. 

27. maí var Guðmundi Þorgeirssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur 
í almennum lyflækningum hér á landi. 

S. d. var gefið út veitingarbréf handa séra Torfa Stefánssyni Hjaltalín fyrir Þingeyrar- 
prestakalli í Ísafjarðarprófastsdæmi. 

S. d. var Ársæli Jónssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í öldr- 
unarlækningum sem undirgrein í almennum lyflækningum, en sérfræðileyfi í almennum 

lyflækningum hlaut hann 14. júní 1976. 
S.d. var cand. med. et chir. Helgu Björgvinsdóttur veitt leyfi til þess að stunda al- 

mennar lækningar hér á landi. 
29. maí var Othari Erni Petersen, héraðsdómslögmanni, veitt leyfi til málflutnings við 

Hæstarétt. 
S. d. var Gissuri Vigni Kristjánssyni, lögfræðingi, veitt leyti til málflutnings fyrir héraðs- 

dómi. 
S. d. var Eddu Sigrúnu Ólafsdóttur, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir hér- 

aðsdómi. 
3. júní var Stefán B. Matthíasson, læknir, skipaður til þess að vera læknir við heilsu- 

gæslustöðina í Fossvogi, Reykjavík, frá og með 1. september 1981 að telja. 

4. júní var Kristjáni Elíassyni, fulltrúa í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu og ritstjóra 

Lögbirtingablaðs og Stjórnartíðinda, veitt lausn frá starfi fyrir aldurs sakir frá |. september 

1981. 
5. júní var Ingi R. Helgason, hæstaréttarlögmaður, skipaður til þess að vera forstjóri 

Brunabótafélags Íslands frá og með 1. júlí 1981 að telja. 
S. d. var Pétri Sigurðssyni, forstjóra Landhelgisgæslunnar, veitt lausn frá embætti frá 1. 

september 1981. 

15. júní var cand. med. et chir. Tómasi Jónssyni veitt leyfi til þess að stunda almennar 

lækningar hér á landi. 
S. d. var Páll Þorsteinsson skipaður til að vera borgarfógeti við borgarfógetaembættið í 

Reykjavík frá 1. júlí 1981 að telja. 
S. d. var Karli H. Proppe veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í líffærameina- 

fræði með húðmeinafræði sem undirgrein hér á landi. 

S.d. var Hauki Heiðari Ingólfssyni veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

heimilislækningum hér á landi. 
16. júní var dr. Jón Torfi Jónsson skipaður lektor í uppeldisfræðum í félagsvísindadeild 

Háskóla Íslands frá |. júlí 1981 að telja. 
18. júní var Lilja Héðinsdóttir skipuð kennari við Flensborgarskólann, fjölbrautaskóla, 

frá 1. september 1981 að telja. 
S. d. var Svavar Sigmundsson skipaður sérfræðingur við Orðabók Háskólans frá 1. júlí 

1981 að telja. 

19. júní var Guðmundi Markússyni, héraðsdómslögmanni, veitt leyfi til málflutnings við 

Hæstarétt. 
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22. júní var Sigríði Á. Ásgrímsdóttur veitt lausn frá kennarastöðu við Fjölbrauta- 
skólann í Breiðholti frá 1. ágúst 1981 að telja, að hennar eigin ósk. 

23. júní var Reyni Tómasi Geirssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur 

í kvenlækningum hér á landi. 
29. júní var gefið út veitingarbréf handa síra Guðmundi Karli Ágústssyni fyrir Ólafsvík- 

urprestakalli í Snætellsness- og Dalaprófastsdæmi. 

30. júní var Guðmundur L. Jóhannesson, aðalfulltrúi, skipaður til þess að vera hér- 
aðsdómari við embætti bæjarfógetans í Hafnarfirði, Garðakaupstað og á Seltjarnarnesi og 
sýslumannsins í Kjósarsýslu frá 15. júní 1981 að telja. 

2. júlí var Helga Kress skipuð lektor í almennri bókmenntafræði í heimspekideild 
Háskóla Íslands frá 1. ágúst 1981 að telja. 

S. d. var Lúðvík Ólafsson, læknir, skipaður til þess að vera læknir við heilsugæslustöðina 

að Asparfelli 12, Reykjavík, frá og með 1. júlí 1981 að telja. 

3. júlí var Birgir Guðjónsson, læknir, skipaður til þess að vera læknir við heilsugæslu- 
stöðina á Sauðárkróki frá og með 1. ágúst 1981 að telja. 

7. júlí var cand. med. et chir. Jóhanni Jónssyni veitt leyfi til þess að stunda almennar 
lækningar hér á landi. 

8. júlí var Örnólfur Thorlacius skipaður rektor Menntaskólans við Hamrahlíð frá 1. 
ágúst 1981 að telja. 

S.d. var Ásgeir Guðmundsson skipaður námsgagnastjóri frá 1. september 1981 að 
telja. 

13. júlí var cand. med. et chir. Georg Á. Bjarnasyni veitt leyfi til þess að stunda 

almennar lækningar hér á landi. 
14. júlí var Einar Sigurði Ingólfssyni, cand. juris., veitt leyfi til málflutnings fyrir hér- 

aðsdómi. 
15. júlí tók Helgi Gíslason við störfum sem sendiráðunautur í alþjóðadeild utanríkis- 

ráðuneytisins. 
S. d. var cand. med. et chir. Jens Magnússyni veitt leyfi til þess að stunda almennar 

lækningar hér á landi. 
S. d. var dr. Bragi Jósepsson, skipaður lektor í uppeldisgreinum í Kennaraháskóla Ís- 

lands frá 1. ágúst 1981 að telja. 
S. d. var Hjálmari Freysteinssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

heimilislækningum hér á landi. 
S. d. var Baldur Símonarson, lífefnafræðingur, skipaður í hlutastöðu dósents í lækna- 

deild Háskóla Íslands og Stefán Haraldsson, læknir, í hlutastöðu dósents í sömu deild. 

S. d. var cand. med. et chir. Katrínu Davíðsdóttur veitt leyfi til þess að stunda almennar 

lækningar hér á landi. 
S.d. var cand. med. et chir. Kristmundi Ásmundssyni veitt leyfi til þess að stunda 

almennar lækningar hér á landi. 
16. júlí var Þórði Þórðarsyni, cand. juris., veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi. 

S.d. var Ólafi Helga Kjartanssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir hér- 
aðsdómi. 

S.d. var Ingvari Sveinbjörnssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir hér- 

aðsdómi. 

S. d. var Valgeiri Pálssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi. 
17. júlí var Þorsteinn Svörfuður Stefánsson, læknir, skipaður í hlutastöðu dósents í 

svæfingafræði á læknadeild Háskóla Íslands um fimm ára skeið frá 1. júlí 1981 að telja. 

S. d. var Björn Líndal skipaður til að vera deildarstjóri í viðskiptaráðuneytinu. 

S. d. var Jón Júlíusson skipaður til að vera deildarstjóri í viðskiptaráðuneytinu. 
S. d. var Sigurði Eiríkssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi.
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S.d. var Erni Sigurðssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi. 
S. d. var Hjálmar Freysteinsson, læknir. skipaður til þess að vera heilsugæslulæknir á 

Akureyri frá og með 1. júní 1982 að telja. 

27. júlí var Guðmundi Georgssyni veitt lausn frá prófessorsembætti í líffræði í lækna- 
deild Háskóla Íslands frá 1. september 1981 að telja samkvæmt ósk hans sjálfs. 

28. júlí var Gunnar K. Bergsteinsson skipaður forstöðumaður Landhelgisgæslu Íslands 

frá 1. september 1981 að telja. 
5. ágúst var Ásgeiri Theódórs, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

meltingarsjúkdómum hér á landi. 

7. ágúst var Ella Kolbrún Kristinsdóttir skipuð dósent í sjúkraþjálfun við námsbraut í 

sjúkraþjálfun í Háskóla Íslands frá 1. júlí 1981 að telja, 
S. d. var cand. med. et chir. Jóhönnu Björnsdóttur veitt leyfi til þess að stunda almennar 

lækningar hér á landi. 
S. d. var cand. med. et chir. Hauki Valdimarssyni veitt leyfi til þess að stunda almennar 

lækningar hér á landi. 

S. d. var Stefán B. Matthíasson, læknir, skipaður til þess að vera læknir við heilsugæslu- 
stöðina að Asparfelli 12, Reykjavík, frá og með |. september 1981 að telja. Jafnframt 
ógildist skipun hans sem læknis við heilsugæslustöðina í Fossvogi, Reykjavík, sem taka átti 
gildi Í. september 1981. 

14. ágúst var Ævar Petersen skipaður deildarstjóri dýrafræðideildar Náttúrufræðistofn- 

unar Íslands frá 1. júlí 1981 að telja. 
S. d. var Björn Teitsson skipaður skólameistari Menntaskólans á Ísafirði frá |. septem- 

ber 1981 að telja. 

24. ágúst var séra Pétri Þ. Ingjaldssyni sóknarpresti í Höfðakaupstaðarprestakalli og 
prófasti í Húnavatnsprófastsdæmi, að eigin ósk, veitt lausn frá embætti frá |. nóvember 1981 
að telja. 

S.d. var séra Eiríki J. Eiríkssyni sóknarpresti og þjóðgarðsverði á Þingvöllum og 

prófasti í Árnesprófastsdæmi, að eigin ósk, veitt lausn frá embætti frá 1. janúar 1982 að 

telja. 
26. ágúst var cand. odont. Jóhanni Gíslasyni veitt leyfi til þess að stunda tannlækningar 

hér á landi. 

28. ágúst var cand. med. et chir. Pálma V. Jónssyni veitt leyfi til þess að stunda al- 

mennar lækningar hér á landi. 

S.d. var cand. med. et chir. Önnu Þ. Salvarsdóttur veitt leyfi til þess að stunda almennar 

lækningar hér á landi. 
3. sept. var Jón B. Jónasson skipaður til að vera skrifstofustjóri í sjávarútvegsráðu- 

neytinu frá Í. ágúst 1981 að telja. 
4. sept. var Guðmundi Guðjónssyni veitt lausn frá starfi húsvarðar í Menntaskólanum í 

Kópavogi frá 1. september 1981, að hans eigin ósk. 
9. sept. var cand. med. et chir. Guðmundi S. Jónssyni veitt leyfi til þess að stunda 

almennar lækningar hér á landi. 
S. d. var Guðrún Marteinsdóttir skipuð lektor í hjúkrunarfræði við námsbraut í hjúkr- 

unarfræði í Háskóla Íslands frá 1. september 1981 að telja. 

10. sept. var cand. med. et chir. Jóni G. Hannessyni veitt leyfi til þess að stunda 

almennar lækningar hér á landi. 
S. d. var cand. med. et chir. Bjarna A. Agnarssyni veitt leyfi til þess að stunda almennar 

lækningar hér á landi. 

S. d. var Þórir Einarsson skipaður prófessor í rekstrarhagfræði og skyldum greinum í 

viðskiptadeild Háskóla Íslands frá 1. september 1981 að telja.
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S. d. var Jón Þór Þórhallsson skipaður í hlutastöðu dósents í gagnavinnslu og skyldum 
greinum í viðskiptadeild Háskóla Íslands um fimm ára skeið frá 1. september 1981 að telja. 

16. sept. var Pétri Sigurgeirssyni vígslubiskupi veitt biskupsembættið á Íslandi frá 1. 

október 1981 að telja. 
17. sept. var Karli F. Jóhannssyni, cand. juris., veitt leyfi til málflutnings fyrir hér- 

aðsdómi. 
S.d. var Snjólaug Sigursteinsdóttir Thomson skipuð kjörræðismaður Íslands með 

vararæðisstigi í Edinborg. 
22. sept. var Skúli Bjarnason, lögfræðingur, skipaður fulltrúi við embætti bæjarfógetans 

á Akranesi frá 1. september 1981 að telja. 
25. sept. var cand. odont. Friðrik H. Ólafssyni veitt leyfi til þess að stunda tannlækning- 

ar hér á landi. 
28. sept. var cand. med. et chir. Þóru F. Fischer veitt leyfi til þess að stunda almennar 

lækningar hér á landi. 

30. sept. var Reynir G. Karlsson skipaður deildarstjóri í íþrótta- og æskulýðsmáladeild 
manntamálaráðuneytisins frá Í. s. m. að telja. Jafnframt var Reynir ráðinn íþróttafulltrúi í 
menntamálaráðuneytinu um þriggja ára skeið frá 1. september 1981 að telja. 

1. okt. var Walter Ernst Koch skipaður kjörræðismaður Íslands í Kuala Lumpur. 

S. d. tók Valgeir Ársælsson við störfum sem sendifulltrúi og varafastafulltrúi Íslands hjá 
alþjóðastofnunum í Genf. 

S. d. tók Sigríður Snævarr við störfum sem sendiráðsritari í almennu deild utanríkis- 
ráðuneytisins. 

S. d. tók Gunnar Snorri Gunnarsson við störfum sem sendiráðsritari við sendiráð Ís- 
lands í París. 

S.d. tók Benedikt Ásgeirsson við störfum sem sendiráðsritari við sendiráð Íslands í 
Moskvu. 

2. okt. var Ingimundi Einarssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir hér- 
aðsdómi. 

S. d. var Erlingi Óskarssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi. 
12. okt. var cand. pharm. Þorvaldi Árnasyni veitt leyfi til þess að starfa sem lyfjafræð- 

ingur hér á landi. 

S. d. var cand. pharm. Guðna Kristinssyni veitt leyfi til þess að starfa sem lyfjafræðingur 
hér á landi. 

S. d. var cand. pharm. Sigurði Gestssyni veitt leyfi til þess að starfa sem lyfjafræðingur 

hér á landi. 
S. d. tók Tómas Karlsson við störfum sem sendiráðunautur í upplýsinga- og mennta- 

deild utanríkisráðuneytisins. 
15. okt. var Sigurði M. Helgasyni, fyrrv. borgarfógeta, veitt leyfi til málflutnings við 

Hæstarétt. 

17. október afhenti Hannes Jónsson herra Julius K. Nverere forseta Tansaníu, trúnað- 

arbréf sitt sem sendiherra Íslands í Tansaníu með aðsetur í Genf. 
20. okt. var Ólöf Pétursdóttir, fulltrúi, skipuð til að vera deildarstjóri í dóms- og 

kirkjumálaráðuneytinu frá 15. október 1981 að telja. 

22. okt. var Jón Ó. Eiríksson, læknir, sakir ákvæða um hámarksaldur opinberra starfs- 

manna, leystur frá störfum yfirlæknis berklavarnadeildar Heilsuverndarstöðvar Reykjavíkur 
frá og með 1. janúar 1982 að telja. 

23. okt. var cand. odont. Jónasi B. Birgissyni veitt leyfi til þess að stunda tannlækningar 
hér á landi. 

S. d. var cand. odont. Reyni Jónssyni veitt leyfi til þess að stunda tannlækningar hér á 
landi.
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S. d. var cand. odont. Sæmundi Pálssyni veitt leyfi til þess að stunda tannlækningar hér 
á landi. 

24. október afhenti Hannes Jónsson herra Mengistu Mariam, þjóðhöfðingja Eþíópíu, 

trúnaðarbréf sitt sem sendiherra Íslands í Eþíópíu með aðsetur í Genf. 

26. okt. var Óttar Guðmundsson, læknir, skipaður til þess að vera læknir við Heilsu- 

gæslustöðina í Keflavík frá og með 1. apríl 1982 að telja. 
S.d. var gefið út skipunarbréf handa séra Róbert Jack til þess að vera prófastur í 

Húnavatnsprófastsdæmi frá |. nóvember 1981 að telja. 
27. okt. var Bjarni Sigurðsson skipaður dósent í kennimannlegri guðfræði í guðfræði- 

deild Háskóla Íslands frá 1. nóvember 1981 að tlja. 
|. nóv. tók Berglind Ásgeirsdóttir við störfum sem sendiráðsritari við sendiráð Íslands í 

Bonn. 
3. nóv. var Knud Andersen skipaður kjörræðismaður Íslands með vararæðisstigi í Fre- 

dericia. 
5. nóv. var Benedikt Sigurjónssyni, hæstaréttardómara, veitt lausn frá embætti frá Í. 

janúar 1982 að telja. 
S. d. var Valgarði Kristjánssyni, borgardómara við borgardómaraembættið í Reykjavík, 

veitt lausn frá embætti frá 1. nóvember 1981 að telja. 
S. d. afhenti Hannes Jónsson herra Daniel Arap Moi, forseta Kenya, trúnaðarbrét sitt 

sem sendiherra Íslands í Kenya með aðsetur í Genf. 
6. nóv. var Stefáni Svavarssyni veitt lausn frá lektorsstöðu í endurskoðun og reiknings- 

haldi í viðskiptadeild Háskóla Íslands frá 31. desember 1981 að telja að ósk hans sjálfs. 
S. d. var Theódór S. Georgsson skipaður innheimtustjóri Ríkisútvarpsins frá 1. nóvem- 

ber 1981 að telja. 
10. nóv. var Hilmir H. Jóhannsson, læknir, skipaður til þess að vera heilsugæslulæknir á 

Akureyri frá og með 15. nóvember 1981 að telja. 
S. d. var Jóhann Á gúst Sigurðsson, læknir, skipaður til þess að vera heilsugæslulæknir í 

Hafnarfirði frá og með 15. nóvember 1981 að telja. 
S. d. var Þórir Þórhallsson, læknir, skipaður til þess að vera heilsugæslulæknir á Ak- 

ranesi frá og með 1. apríl 1982 að telja. 

13. nóv. var cand. med. et chir. Ósk Ingvarsdóttur veitt almennt lækningaleyfi hér á 

landi. 
S.d. var cand. odont. Ingu Bergmann Árnadóttur veitt leyfi til þess að stunda tann- 

lækningar hér á landi. 
S.d. var Birni Má Ólafssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

augnlækningum hér á landi. 

S. d. var Matthíasi Halldórssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

heimilislækningum hér á landi. 
S.d. var Geir Friðgeirssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

barnalækningum hér á landi. 
17. nóv. var Ingibjörgu Benediktsdóttur, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 

héraðsdómi. 
S.d. var séra Sigurður Guðmundsson, prófastur á Grenjaðarstað, skipaður til þess að 

vera vígslubiskup í Hólabiskupsdæmi hinu forna frá 1. nóvember 1981 að telja. 

18. nóv. var Á gústi Jónssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi. 
S.d. var Hirti O. Aðalsteinssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir hér- 

aðsdómi. 
19. nóv. var Viðari Strand, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í svæfing- 

um og deyfingum.
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S.d. var cand. med. et chir. Viktori Sighvatssyni veitt leyfi til þess að stunda almennar 

lækningar hér á landi. 
S.d. var Birni Ívari Karlssyni. lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

almennum skurðlækningum. 
30. nóv. var Gunnari Helgasyni, héraðsdómslögmanni, veitt leyfi til málflutnings við 

Hæstarétt. 
S. d. var Sigríði Thorlacius, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi. 
S.d. var gefið út veitingarbréf handa séra Oddi Einarssyni fyrir Höfðakaupstaðar- 

prestakalli í Húnavatnsprófastsdæmi. 

I. des. afhenti Ingvi S. Ingvarsson Hans Hátign Khalid, konungi Saudi- Arabíu, trúnað- 
arbréf sitt sem sendiherra Íslands í Saudi- Arabíu með aðsetur í Stokkhólmi. 

4. des. var Geir Ólafssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í al- 

mennum skurðlækningum ásamt þvagfæraskurðlækningum sem undirgrein. 

S. d. var Charles Koman veitt lausn frá störfum sem kjörræðismaður Íslands í Haag. 
9. des. var cand. med. et chir. Sigurði Erni Hektorssyni veitt leyfi til þess að stunda 

almennar lækningar hér á landi. 
S. d. var cand. med. et chir. Þóri Bergmundssyni veitt leyfi til þess að stunda almennar 

lækningar hér á landi. 
11. des. var Brynja Einarsdóttir, hjúkrunarfræðingur, skipuð til þess að vera hjúkrun- 

arforstjóri við Heilsugæslustöðina á Akranesi frá og með 1. janúar 1982 að telja. 

15. des. var gefið út veitingarbréf handa síra Heimi Steinssyni fyrir Þingvallaprestakalli í 

Árnesprófastsdæmi, er jafnframt gegni starfi þjóðgarðsvarðar frá 1. janúar 1982 að telja. 
16. des. var cand. pharm. Sigurði Traustasyni veitt leyfi til þess að starfa sem lyfjafræð- 

ingur hér á landi. 
17. des. var Auður Hauksdóttir, hjúkrunarfræðingur, skipuð til þess að vera hjúkrun- 

arforstjóri við Heilsugæslustöðina á Selfossi frá og með 1. janúar 1982 að telja. 
18. des. var Logi Einarsson, hæstaréttardómari, kjörinn forseti Hæstaréttar frá 1. janúar 

1982 að telja til ársloka 1983. Þór Vilhjálmsson, hæstaréttardómari, var kjörinn varaforseti 
til sama tíma. 

21. des. var Björgvini Guðmundssyni eftir ósk hans veitt lausn úr starfi skrifstofustjóra í 
viðskiptaráðuneytinu frá 31. desember 1981 að telja. 

S.d. var Sveinn Björnsson, deildarstjóri, skipaður skrifstofustjóri í viðskipta- 

ráðuneytinu frá 1. janúar 1982 að telja. 
S.d. var Steingrímur Gautur Kristjánsson skipaður til að vera borgardómari við borg- 

ardómaraembættið í Reykjavík frá 1. janúar 1982 að telja. 
22. des. var Magnús Thoroddsen, borgardómari, skipaður til þess að vera dómari í 

Hæstarétti Íslands frá Í. janúar 1982 að telja. 
23. des. var Hólmfríði Magnúsdóttur, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sér- 

fræðingur í geðlækningum. 
S.d. var séra Ingólfi Ástmarssyni, sóknarpresti, Mosfellsprestakalli í Árnesprót- 

astsdæmi, veitt lausn frá embætti vegna aldurs, frá 1. janúar 1982 að telja. 

S. d. var Jóni Sigurðssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í svæfing- 
um og deyfingum hér á landi. 

25. des. var cand. med. et chir. Robert Doell veitt leyfi til þess að stunda almennar 
lækningar hér á landi. 

S.d. var Hrafni V. Friðrikssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 
meinalífeðlisfræði hér á landi. 

S.d. var cand. med. et chir. Karli Gústafi Kristinssyni veitt leyfi til þess að stunda 

almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var cand. med. et chir. Má Hrafni Tulinius veitt leyfi til þess að stunda almennar 
lækningar hér á landi.
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S.d. var cand. med. et chir. Halli Þorgils Sigurðssyni veitt leyfi til þess að stunda 
almennar lækningar hér á landi. 

29. des. var gefið út veitingarbréf handa séra Pálma Matthíassyni fyrir Glerárpresta- 

kalli, Akureyri í Eyjafjarðarprófastsdæmi. 
31. des. var Ragnari Ragnarssyni veitt lausn frá embætti héraðsdýralæknis í Norð- 

austurlandsumdæmi, að eigin ósk, frá 1. janúar 1982 að telja. 

Nr. 818. 
SENDIHERRAR OG RÆÐISMENN 

Sendiherrar: 

21. janúar afhenti Jacques A.F. Vermer forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem sendiherra 

Belgíu á Íslandi með aðsetur í Osló. Um leið lét Chevalier Pierre Anciaux de Faveaux af 

störfum sem sendiherra Belgíu á Íslandi. 

28. janúar var Abdolrahim Govahi veitt viðurkenning til þess að vera sendiherra Írans á 

Íslandi með aðsetur í Stokkhólmi. 

27. apríl var Luigi Bellotti veitt viðurkenning til þess að vera fulltrúi páfa á Íslandi með 

aðsetur í Kaupmannahöfn. 
29. apríl afhenti William R. McQuillan forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem sendiherra 

Bretlands á Íslandi með aðsetur í Reykjavík. Um leið lét Kenneth Arthur East af störfum 

sem sendiherra Bretlands á Íslandi. 

S. d. afhenti Suk Shin Choi forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem sendiherra Lýðveldisins 

Kóreu á Íslandi með aðsetur í Osló. Um leið lét Sang Kook Han af störfum sem sendiherra 

Lýðveldisins Kóreu á Íslandi. 
14. maí var Kamal Kaosayananda veitt viðurkenning til þess að vera sendiherra Thai- 

lands á Íslandi með aðsetur í Kaupmannahöfn. 

23. júní var Gad Elron veitt viðurkenning til þess að vera sendiherra Ísrael á Íslandi 

með aðsetur Í í Osló. 
2. júlí afhenti Quintin Pino Machado forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem sendiherra 

Kúbu á Íslandi með aðsetur í Stokkhólmi. Um leið lét Oscar E. Alcalde af störfum sem 

sendiherra Kúbu á Íslandi. 
S. d. afhenti Om Yong Sik forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem sendiherra Alþýðulýð- 

veldisins Kóreu á Íslandi með aðsetur í Stokkhólmi. Um leið lét Chon Gi Gap af störfum 

sem sendiherra Alþýðulýðveldisins Kóreu á Íslandi. 
8. júlí afhenti Francisco García Sancho forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem sendiherra 

Mexíkó á Íslandi með aðsetur í Osló. Um leið lét Juan Pellicer López af störfum sem 

sendiherra Mexíkó á Íslandi. 
19. ágúst var Florence O'Riordan veitt viðurkenning til þess að vera sendiherra Írlands 

á Íslandi með aðsetur í Kaupmannahöfn. 

S. d. var Moncef Ghariani veitt viðurkenning til þess að vera sendihera Túnis á Íslandi 

með aðsetur í Stokkhólmi. 

21. ágúst afhenti dr. Jörg Krieg forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem sendiherra Sam- 

bandslýðveldisins Þýskalands á Íslandi með aðsetur í Reykjavík. Um leið lét Raimund Hergt 

af störfum sem sendiherra Sambandslýðveldisins Þýskalands á Íslandi. 

S. d. afhenti Algernon W. Symmonds forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem sendiherra 

Barbados á Íslandi með aðsetur í London. 
16. september afhenti Marshall Brement forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem sendi- 

herra Bandaríkjanna á Íslandi með aðsetur í Reykjavík. Um leið lét Richard A. Ericson af 

störfum sem sendiherra Bandaríkjanna á Íslandi.
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1. október afhenti Diaz Gonzales forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem sendiherra Ven- 
ezuela á Íslandi með aðsetur í Osló. 

S.d. afhenti Wataru Owada forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem sendiherra Japan á 
Íslandi með aðsetur í Stokkhólmi. Um leið lét Masahisa Takigawa af störfum sem sendiherra 
Japan á Íslandi. 

9. október var Josef Pribyl veitt viðurkenning til að vera sendiherra Tékkóslóvakíu á 
Íslandi með aðsetur í Osló. 

13. október var Karol Nowakowski veitt viðurkenning til að vera sendiherra Póllands á 
Íslandi með aðsetur í Osló. 

S. d. afhenti Wilfred Kenneth Wardroper forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem sendi- 

herra Kanada á Íslandi með aðsetur í Osló. Um leið lét Arthur Grant Campbell af störfum 
sem sendiherra Kanada á Íslandi. 

11. nóvember var Daniel N.M. Mloka veitt viðurkenning til að vera sendiherra Tans- 
aníu á Íslandi með aðsetur í Stokkhólmi. 

S.d. afhenti Abid Zahid forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem sendiherra Pakistan á 
Íslandi með aðsetur í Berlín. Um leið lét S. Motahar Hussein af störfum sem sendiherra 
Pakistan á Íslandi. 

14. desember afhenti dr. Luis Guillermo Vélez T. forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem 

sendiherra Kolumbíu á Íslandi með aðsetur í Osló. 

23. desember var Luke Salisu Momodu veitt viðurkenning til að vera sendiherra Nig- 
eríu á Íslandi með aðsetur í Dublin. 

31. desember var Jonkheer Jan Louis Reinier Huydecoper veitt viðurkenning til að vera 

sendiherra Hollands á Íslandi með aðsetur í London. 

Ræðismenn: 

11. júní var Jónasi Hallgrímssyni veitt viðurkenning sem kjörræðismanni Danmerkur á 
Seyðisfirði. 

16. júlí var frú Elizabeth P. Spiro veitt viðurkenning sem ræðismanni Bandaríkja Ame- 
ríku í Reykjavík. 

17. ágúst var Sverri Hestnes veitt viðurkenning sem kjörræðismanni Noregs með 
vararæðisstigi á Ísafirði. 

16. september var Albert E. Schrock veitt viðurkening sem vararæðismanni Bandaríkja 

Ameríku í Reykjavík. 

14. desember var Árna Gestssyni veitt viðurkenning sem kjörræðismanni Lýðveldisins 
Kóreu með aðalræðisstigi í Reykjavík.
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SKRA 
um ný hlutafélög sankvæmt Lögbirtingablaði 1981. 

TbI. nr. Tbl. nr 

Áferð hf. Lo... 45  Fjöltak hf. .......... 0... 17 

Akrasport hf. 200... 34  Flöguberghf. .................... 34 

Ál- og kæliþjónustan hf. .......... 34 Fóður hf. ......0......... 75 
Álfasteinn hf. 2... 110  Foldex hf. ......0... 78 

Alþjóðlega vöruskoðunin hf. ....... 24 Fossborg hf. ..................... 59 
Ármót hf. 91  Framtíðarhúshf. ................. 91 
Átak hf. Steypustöð .............. 54  Freyjahf. .....0....... 17 

Friðrik Friðriksson hf. ............ 97 

Bending hf. .......0..... 54 
Bergdal hf. .......0........ 75 Garðafellhf. ..................... ri 

Bifreiðaverkstæði H. V. V. hf. ..... 59 Gimli hf. .......... 69 

Bílaleigan Valberg hf. ............. 590 Gjörví hf. 00.00.0000 59 

Bílasala Eggerts hf. ............... 44 Grensáskjörhf. .................. 17 

Bíldshöfði hf. ............... 34  Grjótogmölhf. ................. 110 
Birkifell hf. ..................... 24 

Bjarnareyjar ht. „00.00.0000... Il Hábær hf. 54 
Blárefur hf. .......0.......... 1 1 Hafnarbakki hf. 2000. 48 

Borgarholt hf. FI (ret nrnrr 78 Hagfell Hf. 97 

Brauð- og kökugerðin hf. ......... 92 Hagkaup hf. ll 24 
Breiðverk hf. 20... 78 Hafvirki hf. 0. 75 
Brim hf. „0... 25 Hamragrill hf. ................. 75 
Brimberg hf. „0... 54 Hamrar hf. ol. 59 
Brimröst ht. ......0...0...000.... 920 Heddhf. lo. 11 
Byggingafélagið Burstabær hf. ..... 24  Heildverslunin Elísa hf. ........... 45 

Hjólbarðahúsið hf. .............. 75 
Dagsprent hf. .......... 110  Hlíðagrill hf. ................. 48 
Danco hf. 0... 110 Hlíðarendi hf. .................... 91 

Hnjúkur hf. 20... 110 

Eiðfaxi hf. Ll... s2 Hótel Blönduós hf. .........2..... L7 
Hraðbraut hf. .................... 69 

Fasteignamarkaður Fjárfestingar- Hrafnatindur Hf. 54 
félagsins hf. 00... 45  Hrísnes hf. RNS ÐRNBRNÐÐRNÐR 45 

Félag innan leikinna mynda hf. ..... 69 Hummelbúðin ht. 34 
Ferðaskrifstofa Vestfjarða hf. ...... 91 Húsiðn hf. RA 17 

Ferðaskrifstofan Farandi hf. ....... 24  Húsvirki hf. ..........0.0..0...... 110 
Finnsk-Íslenska Verslunarfélagið hf. 110  Hverá hí ..0..0000.00.0 00... 25 
Fiskiðjan Klöpp hf. ............... 78 Ínnbú hf. LL. 33 
Fiskimjölsverksmiðja Grundarfjarðar Ísdekk hf... 75 

BÉ. 97 Ískaup hf. ...0.00.0.0.00 0000... 27 
Fiskver hf. lll. 59  Íslag hf. (o.c.cceceee eeen 21 
Fiskvinnslan Suðurnes hf. ......... 11 ÍSnóhf. ccc. 59 
Fjallasaum hf. .............. 24 Ístónn hf. 2...0.00.0000.000...00 22 
Fjarðarverk hf. ................... 34 
Fjöleign hf. 0... 33 Jakob á Halldórhf. .............. 44 

Fjölnir hf. 0... 97 Jón € Tryggvi hf. ................ 17
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Tbl. nr. 
Kambahúsgögn hf. ................ 69 

Karitas hf. .................... 11 

Kartöfluverksmiðjan Þykkvabæ hf. . 97 
Kirnan hf. ................. 59 

Kondór hf. ..........0.. 69 

Kópanes hf. ................. 97 

Kópavík hf. .....0...... 17 

Kraninn hf. ............... 110 

Krossdalur hf. .................... 54 

Kveldúlfur hf. .................... 48 

Letur hf. 0... 69 

Líkamsræktin hf. ................. 92 

Ljósmyndasafnið hf. .............. 97 
Lækjarbrekka hf. ................. 91 

Málmsprautun hf. ................ 91 
Mát hf... 91 

Máttur hf. ............... 34 

Mávadrangur hf. ................. 110 
Meistarinn hf. ................. 91 

Merkúr hf. útgerðarfélag .......... 92 
Metri hf. 0... 69 

Metró hf. 0... 48 

Mílan hf. 200... 69 

Móberg Hf. 2... 110 
Myndsmiðjan hf. ................. 24 

Neptún hf. .......000.0 97 
Nesco Framleiðslufélag hf. ......... 91 
Nigis hf. 0... 24 
Norðan 8, hf. .......0.0... 0... 54 

Nýtir hf. 00... 45 

P. Pétursson — Fiskafurðir hf. ..... 59 

Pallar hf. ........0. 59 

Pálmi hf. 0... 45 

Plaza hf. (0... 75 

Plexigler hf. ................... 54 

Pólarlax hf. .......0........ 17 

Plötuofnar hf. .................... 110 

Prentberg hf. .................... 24 

Rafþór hf. .......0.... 17 

Reiknistofan í Kópavogi hf. ........ 11 

Renco hf. 0... 97 

Rimmi hf. 2... 52 

Rita hf. .....0...0. 69 

Reykhólaskip hf. ................. 75 

Tbl. nr 

S. Óskarsson ér Co. hf. ............ 75 
Sauma- og Prjónastofna Snælda hf. . 17 
Saumastofan Borgir hf. ............ 52 
Saumastofan Kleifar hf. ........... 24 
Saumastofan Nálin hf. ............ 11 

Saumur hf. .......... 75 

Scana hf. 200... 17 

Sig. Guðmundsson hf. ............. 91 
Silva Tré og Stál hf. .............. 24 
Sjóver Hf. 0... 110 
Skeifusmiðjan hf. ................. 17 

Skip hf. 0... 34 
Skipaklettur hf. .................. 91 

Snjóferðir hf. ................. 75 
Spark Hf. 0... 97 
Spuni hf. 0... 34 
Stafnes hf. .......0.00.. 34 

Stálberg hf. .........0....... 91 
Stefán Rögnvaldsson hf. ........... 54 
Steypustöð Blönduóss hf. .......... 48 
Steypustöðin Stöpull hf. ........... 59 
Stjarnan hf. ........0.....0..... 45 
Straumur hf. verkfræðistofa ........ 11 

Suðurtangi hf. .................... 97 

Svart á hvítu hf. .................. 54 
Sveinsbakarí hf. .................. 54 
Svínás hf. ......0...00.. 45 
Sædís hf. 0... 54 

Sænsk-Íslenska Verslunarfélagið hf. . 78 

Thorson International hf. .......... 91 
Trésmiðja Gunnars Helgasonar hf. . 97 
Trésmiðja Þórðar hf. .............. 75 

Trésmiðjan hf. Hvammstanga ...... 44 
Trésmiðjan Mostell hf. ............ 69 
Trésmiðjan Víkur hf. ............. 24 

Tryggvi Ingólfsson hf. ............. 17 
Tækjasalan hf. .................. 59 

Tölvar hf. 2... 97 

Upsaströnd hf. ................... 110 
Útgerðarfélag Norður-Þingeyinga hf. 11 
Útgerðarfélagið Sjávarborg hf. ..... 110 
Útgerðarfélagið Útgarður hf. ...... 110 

Útgerðarfélagið Þór hf. ........... 78 

Valbjörn hf. ................. 17 
Veitingahúsið Álfabakka 8, hf. ..... 110
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Tbl. nr. Tbl. nr. 

Vélskip hf. oo... 24 Verktakar hf. ........0........ 97 

Vengi hf. 2... 34. Videoklúbburinn hf. .............. 97 
Verkfræðistofa Austurlands hf. ..... 59  Video-son hf. .......00..00... 54 
Verksmiðjan Hlín hf. ............. 45  Vitaðsgjafi hf. .................... 45 

- Nr. 820. SKRÁ | 
um ný samvinnufélög samkvæmt Lögbirtingablaði 1981. 

Byggingarsamvinnufélagið Skjól Handprjónasamband Íslands svf. 
(Bsf. SkjÓl)} ..c.0.0 41 (Skammstafað H.P.S.Í) ......... 4 

Pöntunarfélagið Rán svf. .......... 34 

L Nr. 821 

SKRA 
um firmatilkynningar sem birtar hafa verið í Lögbirtingablaði 1981. 

Reykjavík: 
Tbi. nr. Tbl. nr. 

A — 3 Teiknistofa sf. ............. 57 Ásbjörn R. Jóhannesson, lögg. raf- 

Á. Einarsson € Funk hf. .......... 12 verktaki, Hraunbæ 54, 110 Reykja- 
AÐALbjÖrg sf. or 95 Vík 41 
Aðalmálarar .......0.... 58  Ásbrúsf. ooo 27 
Aðalmálarar sf. .......0.......... 58  Ásetning ......0.00. 0. 41 
Áfangar 2... 27  Astrottade 20... 41 
Áferð hf. ol. 100 Ástund sérverslun hestamannsins sf. 82 

Ágúst Schram umboðs- og heild- Atall sf. 68 
verslun 00... 41 Ætli Hf. 17 

Ál og blikk 0... 83  Auglýsingastofan Elmi sf. ......... 68 
Áland sf. lo. 98  Austborgarinn ...........00...... 44 
Alfa hf. oo 57 

Álfheimar 6, sf. Lo... 4 CB.M. Vallá hf. 2... 12 
Almenna verkfræðistofan hf. ....... 69  B.Sigurðsson sf. ............. 41 
Almennar Líftryggingar hf. ........ 96  BLR. V. Borg ráðgjöf ............. 98 
Almennar Tryggingar hf. ........ 9, 96 Bakarinn Leirubakka 34, Reykjavík 108 
Alpar sf. ll 44, 110  Bakhjarl sf. ......00%.. 00. 18 
Alþýðubrauðgerðin hf. ............ 81  Bandag Hjólbarðasólunin hf. ...... 52 
Alþýðuflokkurinn ...........0.... 4  Bangsimonsf. ........0... 0. 4 
Andvar1 hf. 0... 101  Barkursf. 20... 18 

APPOMO SÉ. ll 4 Barnafataverslunin Bimbó ......... 4 
Ármúli 17, SÍ. oo 6 Bernhard Petersen hf. ............. 36 

Arnarflug hf. ......... 52, 90. Beykisf. ....0.0.0000. 0. 44 
Arnarhóll .........0 27  Biðskýlið við Suðurgötu ........... 82 
Arnarhóll sf. Lol 98 Bifreiða- og hjólbarðaþjónustan sf. . 57 
Arnartak, forlag ........0...00..... 58  Bifreiðaverkstæði Árna Gíslasonar hf. 10 
Ás — vinnustofa Styrktarfélags van- Bikarinn ......0... 11 

gefinna 20.00.0000. 108  Bíla- og vélasalan Ás ............. 108
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Tbl. nr 

Bíla- og vélasalan Hlekkur -....... 27 

Bílabankinn sf. ................... 18 

Bílaleigan Ás 22.00.0000... 82 
Bílaleigan Traust ................. 44 
Bílaleigan Vík sf. ................. 57 
Bílapartasalan Höfðatúni 10 ....... 68 

Bílasala Eggerts hf. ............... 52 

Bílasala Garðars ............... 58, 98 

Bílasala Garðars sf. ............... 58 

Bílasalan Bílvangur sf. ............ 18 

Bílasalan Blik sf. ............... 4, 41 

Bílasalan Skeifan sf. .............. 27 

Bílasmiðjan hf. ................... 17 
Bílasmiðurinn sf. ................. 4 

Bílasprautun hf. .................. 9 

Bílastilling Birgis ................. 58 

Bílatorg sf. .................... 27, 58 
Bílaverkstæði Jóns Þorbergssonar .. 27 
Bíldekk sf. ......0....... 57 
Bílverk 2... 98 

Bindagerðin 3 BB sf. ............... 82 
Birgir sf. 00... 44 

Birgir Einarsson/ Bessi Gíslason ... 98 
Bjargey hf. .......0..... 12 

Björgun hf. .................. 101 
Björn R. Alfreðsson sf. ........... 98 
Blikanes hf. ............... 36 

Blikksmiðjan G.S. ....... 68, 98, 110 
Blikksmiðjan hf. ................. 114 

Blikksmiðjan Gylfi hf. ............ 96 

Blikksmiðjan Sörli sf. ............. 27 
Blómaglugginn sf. ................ 41 
Blómamiðstöðin hf. ............... 52 

Bókagerðin Arnar Berg hf. ........ 12 
Bókaormurinn ................... 4 
Bókaútgáfan Bakkafell ............ 4 

Bókaútgáfan Ernir ................ 98 
Bókaútgáfan Helgafell hf. ......... 52 
Bókaútgáfan Rún ................ 4 

Bókhalds á og tölvuvinnsla Jóns 

Sigurðssonar ................ 58 

Bonny 20... 4 

Borgarbakarí .................... 6 

Borgarbakarí sf. .................. 6 

Borgarbílasalan sf. ................ 4 
Borgarblaðið málgagn  jafnaðar- 

manna í Reykjavík ............. 110 
Borgarprent .......00... 0. 82 

Borgarskip sf. .....0..0 00... 41 

Tbl. nr. 

Borgarsteinn hf. .................. 2 
Bossi sf. 0... 6 
Brauðhöllin sf. ............... 27 

Brauðskálinn ..........0.......... 68 
Brauðskálinn sf. ................ 68 

Brautir og Stangir ................ 110 
Breiðablik hf. ................... 68 
Breiðfirðingaheimilið hf. .......... 57 

Bridgeskólinn .................... | 

Brimill sf. 0... 41 

Bristol sf. 00.00.0000 57 

Bræðragarður sf. ................. 44 
Bú Best sf. ....0..0.. 58 
Búðin við brunninn sf. ..........., 57 
Búsport ......00.0000 98 

Bústaðir sf. .........0.0... 57 
Bvggingafélag Alþýðu ............. 58 
Byggingafélagið Höfði sf. .......... 58 

Byggingasamvinnufélagið 
AÐABÓL 2... 68, 110 

Byggingasamvinnufélagið Vinnan ... 83 
Byrgi hf. 20... 94 

Bækur og ritföng hf. .............. 101 

Carmen 2... 27 

Ceres hf. 0... 12 
Corda ........ 0 41 

Dallas ......0000 98 

Dansk-íslenska verslunarfélagið .... 82 

Dansstúdíðið ..................... 4 
Dekkja- og smurþjónustan sf. ...... 98 

Dentalía hf. ......00.. 59 

Diskótekið — Rocky ............. 27 
Drangar hf. .........0........ Si 
Dráttarvélar hf. .................. 9 

Dropinn sf 0... Á 

Edna sf. 200... 98 

Efnagerð Laugarnes ............. 4 

Efnaver hf. ......0...... 94 

Egill Vilhjálmsson hf. ............. 69 

Eiðfaxi hf. 0... 69 
Eignahöllin .................. 57 

Eimskipafélag Íslands hf. .......... 56 
Einar Sigurðsson hf. ........... 8, 101 

Einarsson á Pálsson hf. ........... 52 
Eiríkur Þorsteinsson á Co hf. ...... 98 
Elangro Trading .................. d
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TbI. nr. 

Eleo 2... IS 

Eldaskálinn .......0..0. 0... 18 

Eldborg 0... 68 

Elektron sf. ......00.. 44 

Elektronan sf. ................ 57 

Elín Þorvarðardóttir sf. ........... 4 

Endurskoðendur sf. ............... 4 

Endurskoðunarmiðstöðin ht. N. 

Manscher ......... 36, 57 

Endurskoðunarstofan sf. .......... 4 

Eskvimó 2... 108 

Etna Hf. 2000... 12 

Exeter sf. ......0 27 

Faco hf. 2... 17 

Fálkinn hf. ....0... 35 

Fasteignamiðlunin Selið sf. ........ 68 
Fasteignasalan Berg st. ............ 98 

Fasteignasalan Hátúni 4A. sf. ...... 82 
Fasteignasalan Morgunblaðshúsinusf. 41 
Fasteignaúrvalið .................. 58 

Fasteignaúrvalið st. ............... 57 

Fasteignir sf. ......0.... 0... 98 
Fatagerð Ara og Co. hf. ........... 17 

Fatahreinsunin Hreinn ............ 44 

Fatahreinsunin Hreinn sf. ......... 44 

Fataverslunin Tinni sf. ............ d1 

Félagsprentsmiðjan hf. ............ 25 

Félagsráðgjöf sf. ...........0..0..... 83 

Fiðrildið hf. .......... 25 
Fiskeldi hf. 0... 56 
Fiskhúsið ......0.0 82 
Fit sf. oo... 82 
Fjallafiskur ..........0.. 68 

Fjárfestingafélag Íslands hf. ........ 78 
Fjarhitun hf. ............... 12, S1 

Fjarkinn ......0.... 0. 108 

Flateyjarútgáfan .................. 68 

Flóin .......0. 00 82 
Flugáhafnir sf. ................... 83 

Flugbarinn sf. ......0.......... 41 

Flugfélag Íslands hf. .............. 35 
Flugferðir ........... 32 
Flugleiðir hf. ................. 57 
Flúgskýlið sf. 22.00.0000. 82 
Flugtak hf. ......... 0... 69 

Fordbílar sf. .......0.0... 27 

Form — Bólstrun sf. .............. 110 

Fossnes sf. umboðs- og heildverslun 58 

Tbl. nr. 

Framleiðslusamvinnufélag  iðnaðar- 

MANNA 00... 58 

Freyja sf. 0000. 108 

Friede Briem „2... 41 

Fríða frænka .......0..0.00. 41 

Fuglar og gæludýr sf. ............. 83 
Fylltur fiskur sf. .....0............ 108 
Fyrirgreiðsluskrifstofan ............ 4 
Fönix sf. ....... IR 41 

Fönn hf. .......... 00 9 

G. Einarsson á Co. hf. ........... 81 

G. J. Fossberg vélaverslun hf. ...... 52 

G. Kristjánsson á. Co hf. .......... 25 

G. Ólafsson hf. 20.00.0000... 12 

Galleri Lækjartorg ................ 4 
Gamla Bíó hf. ......0..... 12 

Gardínuhúsið .................... 4 

Geir sf. 41 

Geislahitun hf. ................... 12 

Geiteyri SÍ. 0... 6 
Gevafóto hf. ............ 36, SÍ 

Geysir Hf. 20... 101 

Gísli J. Johnsen hf. ............... 10 

Gissur og Pálmi sf. ............... 11 
Gjörvi SÉ. Lo. 58 

Gleraugnahúsið hf. ............... 101 

Gleraugnaverslunin Optik sf. ...... 4 

Glit Hf. 0... 101 
Glóbus Hf. 20... 69 

GloSsi sf. Ll. 83 

Glymur sf. 2000... 108 
Glögg-mynd Gírómyndir .......... 41 

Gná sf. 0... 57 
Grafan sf. .....0..0 11 

Gramm sf. 20... 82 

Grensásbakarí .............0..... 6 

Grensáskjör sf. .........0......... 98 

Grensás— söluturn .............. 110 

Greinir sf. ........0.... 108 

Griffill sf. 00... 110 
Guðmundur Jónsson hf. ........... 9 

Gufubaðsstofan sf. ................ 108 

Gull- og silfursmiðjan Erna hf. ..... 59 
Gullbrú sf. .0...... 0 110 

Gunnar og Gylfi sf. ............... 82 

Gunnar Guðjónsson sf. ........... 27 

Gunnar Guðmundsson hf. ......... 69



1500 

Tbl. nr. 

Gæði SÉ. Ll. 68 
Götunarþjónustan sf. ............. 4 

H. Benediktsson hf. .............. 10 

H. Helgason hf. .................. 79 

H. Pétursson sf. .................. 108 
H. Þorgeirsson heildverslun ........ 98 
Háaleiti sf. .............. 4 

Hagall sf. 00... 57 

Hagtala hf. ......0......... 69 

Halldór Jónsson — Vogafell hf. .... 17 

Halló 4 
Halló sf. 00... 4 
Hamarshöfði 9, sf. ................ 68 

Hamrasel sf. .......... 98 
Handíð .....0.0. 27, 57 

Handraðinn .........0........... 44 
Hannarr sf. 20.00.0000 58 
Hannes Þorsteinsson hf. ........... 35 
Hárgreiðslustofan Evíta ........... 4 
Hárgreiðslustofan Manda .......... 4 
Hárgreiðslustofan Sparta .......... 44 
Hárgreiðslustofan Sparta sf. ....... 44 

Hárhúsið Adam og Eva ........... 108 
Hárið — söluturninn .............. 44 
Haukur og Ólafur sf. ............. 4 
Héðins — Vélar hf. ............... 69 
Hegri hf. 20.00.0000. 56 
Heiðrún sf. ......00.... 4 
Heildverslun Ásgeirs Sigurðssonar hf. 10 
Heildverslun Lúðvíks  Guðmunds- 

SONAR 0. 68 

Heildverslunin Áform sf. .......... 4 
Heildverslunin Borg sf. ............ 98 
Heildverslunin Echosf. ........... 58 

Heildverslunin Efni sf. ............ 68 

Heildverslunin Hringur ............ 68 
Heildverslunin Ísport ............. 4 

Heildverslunin Lena .............. 58 
Heildverslunin Ó. Helgason sf. ..... 83 
Heildverslunin Sólósf. ............ 6 
Heimaey ......0..0. 44 

Helgi Magnússon £ Co sf. ......... 41 

Heill... 108 
Herbertsprent hf. ................. 101 

Hermes hf. ............... AR 9 
Hið Íslenska steinolíuhlutafélag hf. . 96 
Hít SÉ. Lo 68 
Hita- og plastlagnir sf. ............ 27 

Hitt og þetta 

Hjólasport 
Hjólbarðaverkstæði Sigurjóns sf. ... 4 
Hjólbarðaverkstæði Sigurjóns Gísla- 

SONAr SÉ. Ll 82 
Hlíðakjör 20... 98 
Hlíðarhús sf. ..................... 18 
Hlífðarföt sf. .......0.... 44 
Hljóðfæraverkstæði Leifs H. Magnús- 

SONAF lo. ó8 

Hljómplötuhreinsunin ............. 27 
Hljómplötuútgáfan hf. .......... 35, 36 

Hlúst Hf. 0... 12 

Hnotskurn sf. 20... 4 
Holan 2... 68 
Hólaberg sf. 20.00.0000... 108 

Hólasport sf. 20... 110 
Hólmatindur sf. .................. 4 
Hótel Esja Hf. ............. 68 
Hraðbraut hf. ............... 100 

Hraðfrystistöðin í Reykjavík hf. 9, 101 
Hrauntunga sf. .......0............ 4 
Hreyfilsblaðið .................. 41 
Hreinkó 0... 83 

Hreinn hf. ........... 10 

Hreinsir — efnalaug sf. ........... 27 
Hugrenningur sf. ................. 98 
Hugvit sf. umboðs- og heildverslun . 4 
Húsa- og íbúðasalan sf. ........... 27 
Húsaeinangrun sf. ............. 57, 68 

Húsafell hf. ........... 79 
Húsamálun sf. .......... 57 

Húsameistarinn sf. ................ 58 
Húsbyggingasjóður Framsóknarfélag- 

anna í Reykjavík f. h. Hótel 
Heklu 2... 68 

Húseignin Hátún 6, hf. ............ 100 
Húsform ....... 58 

Húsgagnahöllin sf. ................ 4 
Húsvangur fasteignasala sf. ........ 110 
Hýbyýli sf. umboðs- og heildverslun 108 
Hönnun hf. 20... 69 

1. Brynjólfsson € Co.st. .......... 44 
1. Brynjólfsson £ Kvaransf. ....... 44 

I. Guðmundsson á Co hf. ......... 35 

Íbúðabyggingar sf. ................ 4 
IÖnráðgjöf sf. .......... 4 
IÖntrygging ............. 12, 68
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Tbl. nr. 

IMpÓLSE. 0... 4 
Incasso — Incasso Data ........... 98 
Ingi R. Jóhannsson sf. ............ 68 
Ingvar Kjartansson sf. ............. 41 
Íslensk — Ameríska verslunarfélag- 

AÖ Hf. 9 
Íslensk Kaupskip hf. .............. 12 
Íslensk — Tékkneska verslunarfélag- 

I Hf. 69 
Íslensk ullsf. .............. 68 

Íslenska matvælamiðstöðin hf. ..... 52 
Íslenskar vátryggingar hf. .......... 9 
Íslenskir aðalverktakar sf. ......... 65 

Ísár sf. lo... 4 

Ísberg sf. 00... 4 
Ísbjörg sf. ol... 41 
Ísbjörninn hf. ............... 101, 109 
Ísfell hf. 9, 101 
Ísflug (Ís-Air) ......... 41 
ÍSgas 20.00.0000 27 

ÍSÓl Hf. Lo... 36 
Ísskip hf. 2... 9 
Ís— spor:hf. 101 
ÍSUll 27 
Ítala hf. lo... 56, 68 

J.L. Byggingavörur sf. ............ 108 
J. Guðmundsson £ Co. ........... 44 
Jarðvinnuvélar sf. ................ 27 
Járnabindingar ................... 57 
Járnalagnir sf. .................... 27 

Jóhann Guðnason sf. ............. 108 
Jóhannes Kr. Árnason sf. .......... 41 
Jón og Ástvaldur sf. .............. 6 
Jón Þórðarson sf. ..........0...... 27 

JÓNCOSf. Lo 4 

JOPCO hf. 20. 94 
Jörundarfellsf. ................... 27 

Jötunn hf. 0... 8, 79 

Kamban og Ko.sf. .....0........ 68 

Kaffibrennsla O. Johnson á. Kaab- 

EF Hf. 718 

Kaffibætisverksmiðja O. Johnson é 

Kaaber hf. ................ 79 

Kassagerð Reykjavíkur hf. ......... 12 
Kaupfélag Reykjavíkur og nágrennis 18 

Kaupgarður hf. ................... 12 
Keilir hf. 20.00.0000. 78 

Tbl. nr. 

Kemikalía hf. ................ 25, 114 

Kerfishönnun hf. ................. 4 

Kirkjusandur hf. ................. 69 

Kistan sf. Ll... ós 
Kjarnakorn sf. .........00.0..0..... 41 
Kjólabúðin Mær sf. ............... 6 

Kjölur hf. 2... S1 
Kjötbúð Suðurvers sf. ............. 82 

Kjötver hf. 00... 17 
Klukkufell sf. ............... 6 
Kofinn 20... 27 

Kóri 20... 44 
Kórund hf. .................. 36, 101 
Kostur sf. 0... 110 

Kotra sf. 000... 44 

Krafla hf. 20.00.0000 36 

Kristo 2... 4 

Kristján Karlsson ................. 98 

Kristján Siggeirsson hf. .......... 9, 98 
Kristján Ó. Skagfjörð hf. .......... 102 
Kit sf. 0... 57 
Kuldi sf. 00... 98 
Kver sf... 44 
Kvikk sf. oo... 18 
Kæling hf. .......0...... 96 

Land og saga hf. ................. 12 

Landverk .........00. 68 

Lárus Jónsson hf. ................. 12 
Landflutningar hf. ................ 98 
Laugavegur 1S sf. ................ 27 
Laugavegur 37 sf. ................ 6 
Laugarneskjör sf. .............. 4 

Leikfangabúðin Hlemmi ........... 4 
Leikfangaverslunin Jójósf. ..... 44, 58 
Leikhúsið sf. .......000.... 27 
Leikmann 2... 82 

Letur sf. .........00 0. 68 

Líftryggingamiðstöðin hf. ....... 17, 57 
Líftryggingarfélag Sjóvá hf. .... 12, 101 
Lipurtá sf. 20... 44 

Litla Gjafabúðin ................. 108 
Litla prjónastofan sf. .............. 98 
Litrún hf. ....0...... 52 

Ljósfell 0... 4 
Ljósmyndaþjónustan sf. ........... 18 

Ljósrit — Fjölrit ................. 82 

Loftleiðir hf. ................... 35 

Lukkuhúsið hf. ........0........ 52



Tbl. nr. 

Lýsi Hf. 0000. 25, 59 
Lýsing SÉ. 00.00.0000 41 
Læknaþjónustan sf. ............... 58 
Lögberg 0... 44 

M. Jónsson Og Co. 2....0...... 108 

Málmsmiðjan Hella hf. ............ 52 
Marella sf. ........ 82 
Marilyn sf. 200... 108 
Marinó Pétursson hf. ............. 56 
Markaðsþjónustan samlagsfélag .... 98 

Marval sf. oo... 57 

Mart SÍ. lll. 83 

Mat sf. Lol 27 

Matvöruverslunin Hólmgarði 34 .... 44 
Mekas 2... 4 

Merkúr hf 0... 12 

Micro — Tölvan sf. ............... 27 

Miðborg st 2... 6 
Miðtún 68 sf. 200... 41 
Milka hf. 200... 60, 94 
Milos hf. 0. 94 
Mifta sf. 000... 98 

Mjölnir heildverslun hf. ........... 52 
Múlafell hf. ............. 98 
Múli sf. 00... 27 
Mússa ........0 44 
Myndamót hf. .................... 69 
Myndiðn sf. 20...) 18 
Myndkynning sf. ................ 83 

Myndramminn innrömmun ........ 44 
Mömimusál ............. 41 

Neptún hf. .................. 68 

Nesskip hf. 22.00.0000. 9 

Njarðarbakarí .................... 108 

NjÖrvi SÍ. Ll. 108 
Nói — Síríus hf. .................. 9 
Norðurás ......0...... 58 
Nudd- og ljósastofa Lólóar ........ 68 

Nýbarði .........0.... 18 
Nýbarði sf. ......0.0.0........ 18 
Nýefni sf. 0... 27 
Nýi Grettir sf. .................... 41 

Nýja sælgætissalan sf. ............. 27 
Nýsköpun sf. ................. 6 
Nýtt land .......000. 0. 98 

Tbl. nr. 

O. Ellingsen hf. .............. 36 
O. K. Hafliðason, heildverslun ..... 108 

O. Johnson á Kaaber hf. .......... 78 
Otffsetfjölritun hf. ................ 68 
23 Október 22... 18 
Októberforlagið sf. ............... 82 
Olíufélagið hf. ......0......... 96 
Olíufélagið Skeljungur hf. ......... 60 
Olíuverslun Íslands hf. ............ s1 
Orðabankinn sf. .................. 98 
Ósverk sf. oll 68, 83 

P. Á. S. prentsmiðja sf. ........... 27 
Pakkhúsið sf. 20.00.0000... 110 
Pappírsvörur hf. .................. 12 
Pardus hf. 20.00.0000... 96 

Pharmaco hf. .......... 17, 69 

Pizzahúsið ...................... 44 

Plastós hf. ......000..... 12 

Plexigler hf. 200... 57 
Plús 0... 44 
Plús Fjórir sf. .............. 58 
Pólar hf. 00... 98 

Pólaris hf. ..........0....... 96 

Prentiðjan sf. ................ 6 
Prentmynd sf. ....0......... 4 
Prentsmíði hf. .................... 101 

Prentsmiðja Ágústs Sigurðssonar ... 27 
Prentþjónustan hf. ................ 98 
Prentval 20.00.0000... 110 

Prentval sf. 00... 110 

Prjóna- og saumastofan Þjóð ...... 18 
Prjónastofan Sólin ................ 98 

Pussy-cat-bar sf. .................. 27 

Radíó sf. lll. 18 
Radíóhúsið sf. ........0....... 27 
Radíómiðun hf. ................ 59 
Radfus sf. ..0.. 27 

Rafeindaþjónusta Árna Marinóssonar 68 
Rafiðjan hf. ............... 52 

Rafstraumur sf. .................. 4 

Raftækjaverkstæði Þorsteins sf. .... 4 
Rafvakinn sf. ................. 27 

Ragna sf. .....00.0.0.0 00 6 

Rama sf. .....0... 0. 41 

Rammasmiðjan sf. ................ 108 

Rammaval ...........00.... 58 

Randi sf. ...... 41



Tbl. nr. 

Reisn hf. ooo 35, 96 

Rekstrarráðgjöf sf. ............... 18 

Rekstrartækni sf. ................. 83 

Remaco hf. 20... 69 

Reykjabraut sf. .............. 41 

Reykjaprent hf. .................. 94 

Reykvísk endurtrygging hf. ..... 12, 61 

RÚbín .......0..0... 0 110 

Ræsir hf. 20... 10 

Ræsting hf. ................. 12 

Rökrás sf. ........ d 

S. Benediktsson .........0......... 98 

S. Benediktsson sf. ............... 98 

S. Gíslason sf. .............. 18 

S. € G. Gíslason sf. .......... 108 

S. O. Innréttingar sf. .............. 27 
S. Jónsson ér Thorsteins ........... d1 

S.S. Lagnir sf. ............ 6 
S. Óskarsson ér Co. hf. ............ 69 
Salon A Paris ....0...0 0 58 

Salon Ritz sf. 20... 108 

Samafl svf. oo... 4 

Samband Ísl. Samvinnufélaga ...... 44 
Sam — Film ......00... 98 

Samningar og fasteignir sf. ......... 18 

Sandur Dugguvogi sf. ............. 4 

Scandinavia .......0.0.0 0. 82 

Selið sf. Lo. 68 

Sérhúsgögn Inga og Péturssf. ...... 68 

Sigdórsson og Jensen uppsetninga- 
þjónusta SÉ. 0000... 4 

Sigríður Zoéga og Co. sf. .......... 41 

Sigurplast hf. ............ 114 

Síldar og fiskimjölsverksmiðjan hf. 9 

Silfurskin .......... 4 
Simco sf. umboðs- og heildverslun 18, 68 

Sjávarvélar sf. ................ 98, 108 

Sjón og Saga sf. .......000.... 4 

Sjónvarpsskráin sf. ............... 110 

Sjóvátryggingarfélag Íslands hf. 12, 101 
Skaftafell hf. ................... 9 
Skálaplast sf. ................ 98 

Skattskil sf. 20... 41 
Skífan 20... 27, 68 
Skiltagerðin Ás sf. ................ 82 
Skinna sf. 00... 4 
Skipafélagið Bifröst hf. ............ 68 

Tbl. nr. 

Skipholt 29 hf. oo... 81 
Skjásýn SÉ. Ll0.c0. 82 
Skóbúðin Mílanó .......0......... 57 

Skógræktarfélag Reykjavíkur ...... 108 

SkÓSEL 00. 98 

SkÓSElSf. Ll. 98 
Skreytingabúðin .................. 82 

Skrifstofutækni hf. ............ 52, 101 

Skrínan hf. .....00... 00 35 

Skrudda sf. 20.00.0000. 4 
Smiðjan SÉ. lc... 68 

Snyrti- og nuddstofan Paradís ...... 4 

Snyrtihús Bentínu sf. .............. 4 
Snyrtistofan Sælan ................ 41 
Snyrtivöruverslunin Bonný sf. ...... 4 

Snyrtivöruverslunin Evíta .......... 4 

Snyrtivörurverslunin Mirra ........ 98 

Snæbjörn Jónsson £ Co. hf. .... 17, 52 

SONIC hf. 25 

Sólarhringurinn .................. 98 

Sólbaðsstofan Ströndin sf. ...... 4, 108 

SÓlning hf. ......... 12 

SÓNN 2... 27 

SóNnN sf. 0. 21, 110 

Spindill hf. 0... 68 

Sporður sf. Lol. 98 

Stál hf. 0... 35 

Stálvinnslan hf. ........0........... 35 

Stansar og plastmót hf. ............ 68 
Stefán Thorarensen hf. ............ 9 

Steinavör hf. ..........0....... 69 
Steini... 57 

Steinprýði hf. ................ 52 

Steinvirki ......... 0. 110 

Stikan sf. Lo... 58 

Stjórnmálaflokkurinn sf. ........... 27 

Stjörnubíó hf. 20.00.0000. 101 

Stjörnuhúsið hf. ............ 60 

Stjörnumjöl hf. .................. 12 

Stokkahús hf. ................ 101 

Stýring SÉ. Loc... 41 

Sundaval 20.00.0000 110 

Suzuki — bílaumboðið ............ d 

Suzuki umboðið ........0.0.0.. d 

Sveinsbakarí ...........0...... 98 

Sæfinnur hf. ................ 98 

Sækaup hf. 20... 79 

Sælgætisgerðin Ópal hf. ........ 81, 82



Tbl. nr 

Sæmundur hf. ............... 52, 69 

Sænsk-íslenska verslunarfélagið .... 83 

Sæplast hf. 20.00.0000 52 

Söluturninn st. Barónsstíg 27, 

Reykjavík lo... 44 

Söluturninn v/Bústaðaveg ......... 68 

Söluturninn Holan sf. .......... 44, 68 

Söluturninn Hringur .............. 110 

Söluturninn K. E. 2............... 110 

Söluturninn Laugarnesvegi 52 sf. ... 4 

Tandy-umboðið ............. 4 
Tannlækningastofa Gríms M. Björns- 

SONAF Lol 58 

Teigakjör 2... 98 
Teiknað hjá Tómasi .............. 27 

Teiknistofan Kvarði .............. 4 

Tengi sf. oo. 44 

Teppahreinsunin sf. ............... 98 

Teppaland ...........00 4 

Texassöluturn ................. 110 

Tinni SÉ. Lo. 41 

Tína 0. 4, 41 

Tískuverslunin Lilja .............. 82 

Títan umboðs- og heildverslun ..... 68 

Tóbaks- og sælgætisverslunin Halló 110 
Tomma Hamborgarar ............. 41 

Tork 2... 4 

Tréiðjan 2... 18, 44 

Tréiðjan sf. 20... 18 

Trésmíðastofa Magnúsar og Þóris sf. 6 

Trésmiðjan Fura sf. ............... 57 

Trésmiðjan Meiður ............... 58 

Trésmiðjan Víðir hf. .............. 59 

Troels Bendtsen umboðs- og heild- 

verslun .....0...0. 98 

Tryggingafélagið Heimir hf. ........ 10 
Tryggingamiðstöðin hf. ............ 69 

Tunga sf. Ll. 44 
Tvistur 0... 27 

Tæknir hf. 20... 10 

Töggur hf. .......0... 79 

Tölvu- og rekstrarráðgjöf .......... 98 

Tölvubankinn sf. ......0...... 41 
Tölvubókhald ár Ráðgjöf .......... 27 
Tölvubúðin ................ 58 
Tölvuklúbburinn ................. 82 

Tölvumiðstöðin hf. ............... 57 

Tölvuskólinn ................. 4 

Tbl. nr. 

Úði sf. oll 82 
Uglan sf. 2000... 110 

Um alltland ....0..00..0. 27 

Umboðsskrifstofan Sam-Bönd ..... 4 

Umbúðamiðstöin hf. .............. 36 

Umslag sf. ......0... 0. 57 

Útgáfufyrirtæki E. S. Bæklningar ... 57 
Útvegsþjónustan sf. ............... 110 

Vaggan hf. 20... 36 

Vaka  bókaútgáfa- og fjölmiðla- 
þjónusta .....0...000 0. 41 

Valdimar Tryggvason hf. .......... 52 

Valur hf. 2... 17 

Varahlutir sf. .............. 98 

Varmatækni 0... 4 

Vatnslagnir sf. ................ 6, 11 

Vatnsstígur 4, sf. ............... 18 

Vatnsvirkinn hf. .................. 35 

Veiðival sf. 0... 4 

Veislumiðstöðin Álagranda 6 ...... 58 

Veislumiðstöðin Álfheimum 6 ..... 58 
Veitingahúsið Árberg sf. .......... 44 
Veitingahúsið Ármúli 5, hf. ........ 12 
Veitingastofan Mensa ............. 110 

Veitir sf. 200... 57 

Véla- og tækjaþjónustan hf. ....... 25 

Vélar á Verkfæri hf. ............. 9 

Vélgrafan sf. 20.00.0000... 68 

Vélsmiðjan Héðinn hf. ............ 69 

Vélsmiðjan Ketillsf. .............. 18 

Vélsmiðjan Mjölnir sf. ............ 68 
Vendor hf. .......0. 0 114 

Verkfræðistofa Sigurðar Thorodd- 

SEN Hf. 2... 12 

Verkfræðistofan Hnit hf. .......... 36 

Verkfræðistofan Múlisf. .......... 27 

Verktak sf. 20... 27 

Verktakafélag málarameistara sf. ... 41 
Vermir hf. 2... 9 

Verslunin Brá sf. ................. 83 

Verslunin Gyða sf. .........0..... 27 

Verslunin Rut hf. ................. ós 

Verslunin Snotra sf. .............. 82 

Verslunin Stellasf. ............. 6s, 83 

Verslunin Vala sf. ................ 4 

Vesturgata 17A, sf. ............... 57 
Vesturslóð .......0.0.0 00. 108 

Vesturslóð sf. ................ 44, 108
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Tbl. nr. 

Videobær 2... 98 

Videoklúbburinn ................. 108 

Videoleigan Tommi og Jenni ...... 83 

Videomarkaðurinn sf. ............. 82 

Videomiðstöðin ............. 68 

Videomyndir sf. ............ 41 

Videospólan sf. .....0.. 68 

Video Sport sf. 000... 110 

Videoþjónustan .............. 27 

Videoþjónustan st. .............. 4, 27 
Viðhorf, útgáfustarfsemi sf. ........ 41 

Víðir Finnbogason hf. Teppaland ... 12 

Víðisútgerðin hf. ................. 36 

Víkingsprent hf. .................. 52 
Víkureldhús hf. ............... 57 

Vínberið 2... 108 
Vinnustofan Klöpp hf. Arkitektar- 

Verkfræðingar .................. 114 

Viðla SÉ. lo. 4 
Virki hf. 0... 98 
Vöggur 0... 57 

Vörn sf. Ll 18 

Vöruflutningamiðstöðin hf. ........ 101 

Vöruhúsið Magasín sf. ............ 68 

Vörumarkaðurinn hf. ............. 17 

Vörunaust sf. 20.00.0000. 41 

Wilhelm Norðfjörð umboðs- og heild- 
verslun ......00... 110 

FSÍ. 82 

Yrsa ll... 110 

Þ. Stefánsson sf. ............. 58 
Þéttingaþjónustan, Vitatorgi ....... 58 

Þil sf. byggingafélag .............. 98 

Þingholt .......0.. 58 

Þingholt sf. 200... 108 
Þingholtsstræti 18, sf. ............. 108 

Þorgeir Bergsson sf. .............. 68 

Þórskabarett ..................... 68 
Þróun „2... 98 

Þursabit hf. ............. 52 

Þytur sf. L..00.0. 41 

Ögurvík hf. 000... 35 
Öldueignir sf. ............. 4 
Örn og Örlygur ................ 52 
Öryggismiðstöðin ................. 98 

Tbl. nr. 

Öryggisþjónustan sf. 2.......... 110 
Össur hf. lo 12 

Akranes: 

Efnalaugin Lísa st. ................ 17 

Fatagerðin hf. ................ 59 

Fiskiðjan Arctic hf. ............... 35 

Haförninn hf. .............. 68 
Hallur og Sveinn sf. ............. d 

Hæðin st. 20... 110 
Krossvík hf. 20... 69 

Köfunarþjónustan sf. ............. 106 
Síldar- og fiskimjölsverksmiðja Akra- 

NESS hf. 114 

Skallagrímur hf. .................. 94 

Sæfari hf. 00... 35 
Trésmiðjan Fjölnir sf. ............. 69 

Verslunin Vaifellsf. .............. 99 

Videobúðin sf. 00... 93 

Þorgeir og Helgi hf. .............. 114 

Akureyri, Eyjafjarðarsýsla og Dalvíkur- 
kaupstaðar: 

Almenna tollvörugeymslan hf. ..... 52 
Arkitekta- og verkfræðistofan sf. ... 93 
Átak sf. Lo 68 
Atli hf. 35 
Auðbjörg sf. ol... 15 
Baðstofan Björk ................. 99 

Billiardstofan sf. .................. 65 
Bókaverslun Gunnlaugs Tr. Jóns- 

SONAF SÉ. Ll... 15 

Bókun sf. 20... IS 
Brútus .......0.000. 15 

Byggingavöruverslun Akureyrar hf. . 59 

Byggingavöruverslun Tómasar 

Björnssonar hf. .................. 25 
Börkur sf. ........00 0. 15 

E. Pálsson, heildverslun ........... 22 

Endurskoðun Dalvík sf. ........... 114 

Endurskoðunarþjónustan sf. ....... 110 
Flóabáturinn Drangur hf. .......... 12 

G. Ben. sf. 200... 20 

Garðshorn sf. .......... 0 65 

Geisli hf. .......... 25 
H. Hallgrímsson £ Co. hf. ......... 35 
H.S. Vörumiðar sf. ............... 15 

Hljómkaup sf. oo... 68
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Tbl. nr. 

Hornið sf. 

Hosby-Hús sf. 

Húsgagnasalan sf. .............. 15, 

K. Jónsson ár Co. hf. 

Kaupfélag Eyfirðinga 

Keramikstofan sf. ................ 

Kleopatra sf. 0....00..0. 
Kompan 

Kvisthagi 
Kvistur sf. 

Kvóti 

Niels Jónsson sf. 20... 

Norðlensk trygging hf. 

Norðurverk hf. 

Nudd- og gufubaðstotan sf. 
Nýja bílaleigan 

Pallas sf. 

Prentverk Odds Björnssonar hf. 

Pökkun sf. 
Raforka ht. 

Ratós sf. 

Róbert og Reynir sf. .............. 

Rögg sf. 00 

Sana ht. 

SE 

Skattþjónustan 

Slippstöðin hf. 
Smjörlíkisgerð Akureyrar hf. 
Sólrún hf. 
Sparisjóður Glæsibæjarhrepps 

Sportlíf sf. 

Spörri st. 

Stefán og Björn sf. 

Sævar og Haukur sf. 

Tindur sf. 

Trésmiðjan Eikin hf. .............. 

Trésmiðjan Vinkill sf. 

Útgáfufélagið Blaðið sf. 
Útgerðarfélag Dalvíkinga hf. ....... 

Valbjörg hf. 
Valgarður Stefánsson hf. 
Verkfræðistofan Delta hf. 
Veitan sf. 

Vélaþjónustan sf. ................. 

Vélfell sf. 

34 

41 

95 

12 

68 

65 

Tbl. nr. 

Vélsmiðjan Oddi hf. ........... 68, 69 
Verslunin Fiðrildi sf. .............. 102 
Videoleigan sf. ............... 80 
Víkurtorg sf. ............... 22 

Vilhjálmur Ingi Árnason .......... 75 
Vörusalan sf. ................. 15, 93 

Þinur hf. 200... 101 

Árnessýsla: 
Allabúð 2... 56 
Ásplast Sf. Lol. 68 
Austurhlíð sf. ......... 41 

Bifreiðastöð Selfoss hf. ......... 36, S1 

Bílaleiga Selfoss hf. ............... 36 
Blikksmiðja Selfosssf. ............ 34 

Burstasel ............... 65 

Burstasel sf. 20.00.0000. S1 

Efnalaug Suðurlands .............. 80 

Efnalaug Suðurlands sf. ........... 80 

Fanco sf. umboðs- og heildverslun .. 65 
Flutningar sf. .....0...... 65 
Geirabúð sf. .........0 80 

Gróðrastöðin Sauðholtsf. ......... 25 

Hafnarnes hf. ............... 10 

Hagver sf. .....0. 16 

Hásteinn sf. ............ 25 

Hitaveita Eyra ................... 65 

Hraðfrystistöð Eyrarbakka hf. ..... 101 

Húsabakki sf. .............. 25 

Jón A. Jónsson hf. ............... 13 

Mjólkurbú Flóamanna ............ 80 
Pétur og Hólmar sf. .............. 99 

Pétur Steingrímsson .............. 99 

Plastiðjan hf. ................ 25 
Polarco sf. .....0.. 48 

Rafvör sf. 0... 33 

Röskva Hf. 200... 36 

Saumastofan Framtak hf. .......... 69 

Sérleyfisbílar Selfoss hf. ........... 101 

Siggabúð ......000. 0 25 

Siggabúð KL Á. 200... 25 
Skálafell hf. ................... 78 
Skurðgrafan sf. ........0.0....0..... 25 
Sorphreinsun Suðurlands ....... 56, 80 

Stálafl svf. 0... 110 

Verkfræðistofa Suðurlands hf. ...... 36 

Verslunin Þórhóll ................ 99
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Tbl. nr. 

Barðastrandarsýsla. 
Blakkur hf. 20... 35 

Grafan sf., vinnuvélar Árbæ ....... 55 
Grettistak sf. ................. 55 

Hafnarröst hf. ................. 102 

Hraðfrystihús Patreksfjarðar hf. 25, 102 

Kaupfélag Króksfjarðar ........... 13 

Kaupfélag Tálknafjarðar .......... 55 

Kjöt á Fiskur hf. ................. 12 

Oddi hf. Lo... 12, 98 
Óðinn sf. Lo... 56 
Patrekur hf. ............. 98 

Rafbúð Jónasar Þór ......1....... 110 

Strönd sf. .......0.... 00. 68 

Trésmiðjan Eik sf. ................ 56 

Vestri hf. 20... 98 

Dalasýsla: 

Ísfeldur sf. ........... 30 

Kaupfélag Hvammsfjarðar ......... 56 

Tak sf. 00... 30 

Kjósarsýsla, Hafnarfjörður, Seltjarnarnes og 
Garðakaupstaður: 

Akarn hf. oo... 56 

Anilinprent hf. ................... 25 

Ark sf. oo 55 

Balco hf... 81 

Bátalón hf. ............ 69 
Bifreiðaverkstæði Erlings Sigurlaugs- 

SONAF 00... 104 

Bílaverið ........... 0. 69 

Bitra 20... 55 

Bókaverslunin Gríma ............. 55 

Bókaútgáfan Varmá .............. 69 
Byggingaeiningar sf. .............. 55 

Carmen — Hafnarfirði ............ 98 

Deild hf. .......... ARNA 98 
Dekkið ....0000000 69 
Dísella .......00.000 0. 104 

Dögg hf. 0... 98 
Efnalaugin Flýtir ................. 109 
Einar Þorgilsson á. Co. hf. ........ 114 

Eldey hf. 20... 59 
Embla sf. .......0.0.0. 0 69 

Fag-Val ......000. 00 14 

Fiskaver sf. .......0. 55 

Frostver hf. „00... 81 

Tbl. nr. 

Frostverk sf. 20... 99 

Fura sf. ooo. 53 

Garða-Héðinn hf. ................ 69 

Gleraugnaverslunin Augnsýn ...... 69 

Grensásbakarí sf. ................. 14 

Gróðrarstöðin Hraunbrún ......... 53 

Guðmundur T. Magnússon hf. ..... 98 
Hamarinn hf. ............... 68 

Heildverslunin Hamraberg hf. ...... 52 

Hilmar Helgason hf. .............. 56 

Holtadekk sf. 20... 69 

Hraunprent ............ 104 

Hraunprent sf. 20.00.0000... 104 

Húseignarfélagið Akkur ........... 55 

Innréttingaverkstæði Kristjáns ..... 109 

Íslensk Tæki — Iceland Instru- 
MENES 109 114 

Íslenska Álfélagið hf. ............. 35 
Karl Finnbogason hf. ............. 95 

Ketlvíkingur hf. .................. 25 
Kjólabúðin Dís sf. ................ 109 
Litlabílastöðin sf. ...........0...... 14 

Magnþóra Magnúsdóttir sf. ........ 55 

Mars 2... 55 

Myndramminn sf. ................ 55 

Nes-bakarí ............. 98 

Norðurstjarnan hf. .............. 9, 35 
Nýlenduvörur sf. ............. 55, 109 

Olíustöðin í Hafnarfirði hf. ........ 96 

Orri sf. 0... 98 

Parma byggingavöruverslun hf. ..... 25 

Prentsmiðja Hafnarfjarðar hf. ...... 35 

Prjónastofan Iðunn hf. ............ 68 
Ráðgjöf sf. 20.00.0000... 4 

Rafhleðslan sf. .............. 55 
Raftækjaverksmiðjan hf. (Rafha) ... 60 

Raftækjavinnustofa Sigurjóns Guð- 

mundssonar hf. ................. 13 

Rafröst .....0...000. 55 

Ragnar Björnsson hf. ............. 114 

Ritverk sf. 20... 69 

Sigurður Njálsson hf. ............. 52 

Sigurður H. Sigurlaugsson ......... 69 

Sjávarvélar sf. ......0..... 104 

Skipabúnaður sf. ................. 69 

Skóbúðin Dalshrauni 13,sf. ....... 14 

Smíða- og sprautunarstofa Hinriks .. 69 
Snyrtivöruverslunin Elín
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Stefni sf. 

Sturla Haraldsson byggingaverktaki . 99 

Suða sf. Ll. 69 

Suðurbyggð 0... 53 
Söluturninn 22... 14 

Söluturninn  Miðvangi 41, Hafn- 

AFPIPÐA 0... 98. 99 

Trésmiðjan Holt sf. .............. 69 

Trésmiðjan Mosfell sf. ............ 14 
TæknifEll 0. 55 

Verksmiðja Reykdals sf. .......... 55 

Verslunin Örk ............ 98 
Þrep sf. oo. 98 

Húnavatnssýsla: 

Bílaverkstæðið Vísir .............. 30 

Blómabær st. 200... 34 

Búbót st. 0000... 93 

Gunnar sf... 55 

Hellan sf. .....0.... 14 

Hringur sf. .............. 55 

Húnabókhald sf. ............ 4 

Jarðverk sf. ol... 65 

Laxholt sf. 0... 13 

Norðurskip hf. ............... 12, 17 

Pólarprjón hf. .............. 60 

Sameinaðir Verktakar Hvammstanga 

SÍ. 13 

Skagstrendingur hf. ............... 17 

Svanur sf. 110 

Trésmiðja Guðmundar Lárussonar hf. 12 

Vélsmiðjan Vísir .............. 30, 80 

Verslunin Höfðasport ............. 106 

Verslunin Kistan ................. 104 

Verslunin Strönd sf. .............. 41 

Verslunin Vísir ................ 30 

Ísafjörður og Ísafjarðarsýsla: 

Benedikt og Páll sf. ............... Sl 

Fiskiðjan Freyja hf. ............... 12 

Flugfiskur ................. 93 

G. Þorvaldsson hf. ................ 78 

Garður hf. ............ 52, 81 

Gísli Guðmundsson sf. ............ 102 

Gosi SÉ. 80 

Grænigarður hf. .................. 81 
Hellusteinn sf. .................. 80 

Tbl. nr. 

Klöpp sf. 0... 80 

Kofri Hf. 0... 35, 94 

Lagnir sf. 20... 91 

O.N. Olsen hf. 20... 69 

Póllinn hf. ....0.... 101 

Reikningsskil sf. ......0.......... 4 

Rækjustöðin hf. .................. 25 

Rækjuverksmiðjan hf. ............. 69 

Stakkanes hf. ................ 81, 100 

Steiniðjan hf. ................ 81, 100 
Steinsmiðjan hf. .................. 81 

Sund sf. 0. 68 

V/B Flosi Ís-15 sf. ................ 95 

Verslunin Eplið sf. ............... 4 

Vestri hf. 2... 69 

Vesttak hf. 00... 52, 81 

Keflavík, Gullbringusýsla og  Grinda- 

víkurkaupstaður: 

Aðalstöðin hf. ........... 17 
Bílasala Suðurnesja ............... 80 
Bílaþjónustan sf. ................. 34 

Brynjólfur hf. ................. 96 

Bursti hf. 20... 52 

Eldi hf. 2... 12, 98 
Evubær sf. 2000... 13 

Fasteignaþjónusta Suðurnesja ...... 104 
Fisk-Ex sf. .0..... 88 

Fiskmat Grindavíkur sf. ........... 23 

Fiskverkun Birgis og Árna sf. ...... 110 
Fiskverkun Gríms og Dúa sf. ...... 17 

Fiskverkunin Bás ................. 89 

Fuglabúið Gerði .................. 33 

G. Óskarsson sf. ol. 13 
Gerði sf. 0... 33 

Hjólbarðaverkstæðið Hafnargötu 89, 

SÉ. 4 

Hljómval 2... 110 
Hópsnes hf. ........... 35 

Hraðfrystihús Grindavíkur hf. ...... 52 

Hrafn sf. 200... 23 

Húsanes sf. ................ 4 

Ingibergur Þorkelsson hf. .......... 94 
Íslenski vörulistinn sf. ............. 110 
Kraninn hf. ............... 79 

Kveldúlfur sf. ................. 55 

Lagmetisiðjan Garði hf. ....... 94, 100 

Litlafell sf. ............. 89
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Tbl. nr. 

Lögmenn Garðar Garðarsson og 
Vilhjálmur H. Vilhjálmsson ...... 104 

Mannvirki sf. ......0.0.. 34, 56 

Metall sf. oo... 4 

Netaverkstæði Suðurnesja ......... 13 

Netaverkstæði Suðurnesja sf. ...... 13 
Njarðvík oo. 89 

NOFÐUrVÖF „20... 13 

Norðurvör sf. 200... 13 

Oddgeir og Ási sf. ............ 104 
Ofnasmiðja Suðurnesja hf. ........ 114 

Radíónaust .............. 14 

Radíónaust sf. .............. 14 

Rafborg hf. 20... 25 
Rafeindatækni sf. ................. 14 

Rafeindavirkinn .................. 99 

Rafn hf. 0... 60 

Raftak hf. ............... 98 

Raftækjavinnustofa Þorleifs Sigur- 

þórssonar sf. ............ 13 

Rafvirkjadeildin hf. ............... 35 
Ragnar og Sæmundursf. .......... 89 

Ragnarsbakarí hf. ................ 35 

Rammi hf. (0... 25, 79 

Ritval 00... 95 

Rækjuvinnsla Óskars Árnasonar sf. . 30 

Saltver hf. ......... 25 

Skipting SÉ. Lo... 80 

Skýli Hf. o...... 0 94 
Stafnes sf. ......0.0 0 88 

Tréborg sf. lo... 33 
Trébær sf. 2... 4 

Trésmíði hf. oc... 35 

Trésmiðja Keflavíkur sf. ........... 4 
Útvör hf. lol. 36 
Verslunin Aþena .............. 41, 95 

Verslunin Femína ................ 34 

Videoking .....00.0 65 

Víkurverk hf. 2... 13 
Virki 2... 65 
Þristurinn sf. ..................... 13 

Ökuleiðir svf. 000... 110 
Öxl hf. 101 

Kópavogur: 

Á. Guðmundsson hf. .............. 9 
Anio-auglýsingar ................. 112 

Tbl. nr. 

Bifreiðaverkstæðið Ás ............ 30 

Bifreiðaverkstæðið Ás sf. .......... 30 

Bílasprautunar- og réttingaverkstæð- 

ið Úði sf. L....0.... 55 
Blikksmiðjan Funi sf. ............. 88 

Blikksmiðjan Vogur hf. ........... 35 

Blikkval sf. 0... 30 

Brauð hf. ......0.0.0.. 96 

Brekkuval sf. .............. 112 

Byggingaeiningar sf. .............. 51 
Davíð Sigurðsson hf. .............. 69 

Dollý oo 112 
Fagplast hf. ............. 12, 98 

Falur hf. 0... 10, 101 

Fannar á Norðdahlsf. ............ 55 

Fidus hf. ...... 96 

Fiskó hf. 0... 81 
Hedd #...... Sl 

Heiðrún sf. 20... 4 

Hreinsir sf. 0... S1 

Hrund sf. .......0.. 0 30 

Iðnvélar og tæki .................. 17 
Iðnver hf. 20... 12, 114 

J.M. Eiríksson sf. ................ 88 

Jón og Kristján sf. ................ 65 

Kópanaust sf. .............. 55 

Kornið sf. 20.00.0000 33 

Lakkskálinn ..................... 80 
Línan hf. ......0.0.. 96 

Málning hf. ........0... 0. 102 
Ora Kjöt á Rengi hf. ............. 56 
Outsiders .......0..0. 0 88 

Paradís hf. (Hreiðrið) ........... 4, 96 

R.0.— eldhússf. .......... 102 

Rjómaísgerðin sf. .........0........ 69 

S. Guðjónsson hf. ................ 114 

Sendibílastöð Kópavogs hf. ........ 17 

Silco umboðs- og heildverslun ..... 68 

Smiðjubúðin sf. .................. S1 
Smitti SÍ... 55 
Sportborg hf. 20... 35 

Trékó hf. 2... 69 
Trésmiðjan Askur hf. ............. 101 

Tölvutak sf. 20.00.0000. 89 

Utangarðsmenn .................. 88 

Útbeiningaþjónustan sf. ........... 98 

Vélaverkstæði H.H.sf. ........... 69 

Vélaverkstði K.H.sf. ............. 69
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Tbl. nr. 

Vélaverkstæði Óla Jóhanns sf. ..... 98 
Verslunin Hámraborg ............. 109 

Verslunin Mólý st. ................ 98 
Video Markaðurinn ............... 80 

Vífilsfell sf. ............. 74 
Vogasteinn hf. ................... 12 

Norður-Múlasýsla og Seyðisfjörður: 

Aflvélar sf. 0. 65 

Brimir sf. 20.00.0000... 75 
Brúnás hf. .......0.... 12, 69 

Fiskiðjan Bjarg hf. ............... 114 

Fjölritunarstofan Kópía sf. ......... 51 
Hafnartindur hf. .................. 52 

Matsalan sf. .........0.... 99 

Prjónastofan Dyngja hf. ........... 96 
S. Stefánsson hf. ................. 17 

Steypustöð Seyðisfjarðar sf. ........ 114 
Tangi hf. ........0.... 81 
Útver hf. Lo. 25, 101 

Vagl sf., byggingarfélag ........... 80 

Véltækni hf. ................. 35 
Verslun Hjalta Nielsen ............ S1 

Suður-Múlasýsla og Eskifjörður: 

Bifreiðaverkstæði Benna og Svenna sf. 4 

Búlandstindur hf. ................. 25 

Byggingaþjónustan Börkur sf. ...... 88 

Ennco sf. 20... 110 

Fannar sf. ......0...... 25 

Fiskverkun G.S.R. .............. 23 

Gunnar hf. ................. 52 

Hraðfrystihús Eskifjarðar hf. .... 25, 69 

Hraðfrystihús Fáskrúðsfjarðar hf. ... 78 
Hraðfrystihús Stöðvarfjarðar hf. .... 12 
Kaupfélag Fáskrúðsfirðinga ........ 88 
Lars og Sævar sf. ................. 99 

Olíusamlag Útvegsmanna .......... 74 

Pöntunarfélag Eskfirðinga ......... 34 
Rafey sf. lo... 2 

Samvinnufélag Útgerðarmanna ..... 75 

Snæfugl hf. ...................... 52 
Trésmíðaverkstæði Kristbjörns Þor- 

björnssonar .................. 4 

Verslunin Austurbær .............. 4 

Vökvavélar ...................... 23 
Vökvavélar sf. ................... 23 

Tbl. nr. 

Vörudreifing Austurlands ......... 65 

Ýtan SÍ. lll. 4 

Mýra- og Borgarfjarðarsýsla: 

Bolta- og naglaverksmiðjan hf. ..... 69 

Gróðrarhúsin Laugalandi hf. ....... 25 

Hvalur hf. .............. 12, 102, 114 

Krummshólar hf. ................. 79 
Olíustöðin í Hvalfirði hf. .......... 79 
Prjónastofa Borgarness hf. ......... 35 
Trésmiðjan Mispill sf. ............. 68 

Vellir sf. 0... 4 
Vírnet hf. ......... 13 

Ólafsfjörður: 
Anna hf. oo 35 
Hraðfrystihús Ólafsfjarðar ......... 35 
Hrönn sf. ........... 102 
Reynir sf. 20... 110 
Útgerðarfélag Ólafsfjarðar hf. ...... 96 

Rangárvallasýsla: 

Árverk sf. vélaleiga ............... 56 
Bílaleigan Hvolsvellisf. ........... 56 
Efnagerðin Búra ................. 75 

Efnagerðin Búra sf. ............... 75 

Helluprent hf. ................. 59, 68 

Nonnahús .....0..000.. 0 114 

Nonnahús sf. ................. 56 

Trésmiðja Guðfinns og Markúsar sf. 56 

Siglufjörður: 

Átak hf. Steypustöð .............. 102 
Byggingafélagið Bútur hf. ......... 81 
Fiskbúð Siglufjarðar sf. ........... 65 

Hausar sf. .................. 110 

Húseiningar hf. .................. 52 

Íslenskur Fiskur hf. ............... 9 

Sauðanes sf. .................. 14 
Sigluvík sf. ............... 110 

Silfurborg hf. .................... 17 

Tréverk hf. 2... Sl 

Þormóður rammi hf. .............. sl



Tbl. nr 

Skaftafellssýsla: 

Blómaland sf. .................... 112 
Borgarey hf. ............... 56 
Byggingarfélagið Klakkur hf. ...... 8 
Flangey sf. .....0...0.. 99 
Haukafell sf. .........0........... 56 

Hnotan hf. 20... 101 

Rafrás hf. ................. 17 

Skipatrygging Austfjarða .......... 114 
Stemma hf. ................ 35 

Trésmiðja Snorra Hjaltasonar ...... 110 

Videostar ........ 114 

Þórður og Guðlaugur sf. .......... 56 

Skagafjarðarsýsla og Sauðárkrókur: 
Búvélaþjónustan sf. ............ 14, 55 

Dröfn sf. 200... 55 

Kögurvík sf. .............. 88 

Laxá hf. 000... 8 

Rafsjá hf. .....0.... 52 

Rakarastofa Jónasar Jakobssonar ... 91 

SkjÓl sf. Lo... 14 

Útgerðarfélag Skagfirðinga hf. ..... 52 
Verslun Sigrúnar Erlu ............. 110 

Vinnuvélar sf. .................... 69 

Þel sf. 0... 65 

Þrestir sf. ............. 55 

Björg hf 

Gnýfari hf. 
Guðmundur Runólfsson hf. 

Guðni E. Hallgrímsson rafverktaki . 56 

Hólmaradíó sf. 

Hraðfrystihús Grundarfjarðar hf. ... 78 
Hraðfrystihús Hellissands hf. ....... 114 

Kaupfélag Stykkishólms ........... 91 

Krossavík sf. ..................... 80 

Netagerðin Sigurður hf. ........... S1 

Nýja-Bílaver hf. ............... 25, 78 
Oki Hf. 0. 69 
Rækjuvinnslan hf. ................ 17 
Sjóðbúðir hf. .................... 35 
Skipasmíðastöðin Skipavík hf. ...... 12 

Stapi SVÉ. 200... 55 

Tindfell sf. .......0.0 110 

Verslunin Lea sf. ................. 110 

Tbl. rir. 

Vestmannaeyjar: 
Bifreiðastöð Vestmannaeyja hf. .... 35 

Bjarnveig sf. ..................... 25 

Blátindur hf. ..................... 12 
Haraldur Eiríksson hf. ............ 9 

Hraðfrystistöðin í Vestmannaeyjum 

Hf. 9, 101 
Eyjablóm .......... 0. 89 

Eyjabær „0... 25 
Fancy sf. 0... 56 

Fiskeldisstöðin í Vestmannaeyjum sf. 99 
Fiskiðjan hf. ..................... 36 
Fiskverkunarstöðin Stakkur hf. ..... 25 

Gestgjafinn ...................... 36 
Gunnar Ólafsson ér Co. hf. ........ 59 
Klaufhamar ...................... 89 

Leó hf. 12 
Nýja Geirseyrisf. ................ 99 

Oddurinn sf. ........0.0.0..... 89 

Rafvirkinn .........0.......... 65 

Reynistaður sf. ................... 91 

Snæfell sf. ................. 41 

Trésmiðir Kristinn og Halldórsf. ...  iI8 

Verslunin Fancy .................. 56 

Video-val sf. .........0...... 4 

Strandasýsla: 

Saumastofan Nálin hf. ............ 68 

Saumastofan Spólan hf. ........... 68 

Þingeyjarsýsla og Húsavík: 

Askja hf. 20... 52, 98 
Fiskiðjusamlag Húsavíkur hf. ...... 52 

Garðræktarfélag Reykhverfinga hf. . 12 
Gjögri hf. 0... 52 
Grenivíkurleið sf. ................. 68 

Hitaeining sf. .................... 16 
Jarðverk sf. ............ 14 

Jón og Ásgeir sf. ............. 102 
Norðurlax hf. .................. S1 

Reiknistofa Húsavíkur hf. ......... 81 

Reynihlíð hf. ..................... 52 
Sæblik hf. 0... sl 
Útgerðarfélagið Njörður hf. ....... 114 
Þingey 0... 16 

Örn Sigurðsson ..........0....... 110 
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